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NOTA DE
ABERTURA

A Associação Marquês de Valle Flôr – VF, abreviadamente

designada por “AMVF”, foi constituída no primeiro trimestre

de 2017.

A AMVF, em 2021, prosseguiu a atividade ancorada

na relação institucional e operacional estabelecida e

formalizada em 2017 com a Fundação Instituto Marquês 

de Valle Flôr, abreviadamente designado por “IMVF”, 

o qual é um dos membros fundadores da AMVF.

Dando seguimento ao contrato assinado logo em 2017 

com Cooperação Portuguesa e a Direção Geral da

Saúde de Portugal, o projeto Saúde para Todos – Rumo 

à Sustentabilidade, a decorrer na República Democrática 

de São Tomé e Príncipe, completou o seu quinto ano 

de execução, resultado de uma adenda ao protocolo 

que o estendeu de 4 para 5 anos. 

Pretende-se com este projeto alcançar um equilíbrio 

entre a autonomização da prestação dos cuidados de

saúde e a capacitação institucional na procura de uma 

crescente sustentabilidade naquele país.

O projeto tem nas suas vertentes, por um lado, a aposta na

formação de longa duração de médicos santomenses 

em 4 especialidades, em Portugal, por outro, o forneci-

mento de medicamentos, equipamentos, materiais, 

consumíveis e reagentes, fundamentais à prestação de

cuidados de saúde e ao apoio às missões de especiali-

dades médicas. O projeto assegura ainda formações 

de curta duração para técnicos de saúde santomenses.

O reforço das missões médicas integrando especialistas 

portugueses, o acréscimo do recurso à Telemedicina,

a aplicação prática dos resultados da investigação cientí-

fica realizada, assim como da melhoria das condições 

técnicas do Hospital Dr. Ayres de Menezes, entre mais,

constituem um amplo leque da intervenção no setor.

Ainda integrado na área da Saúde em São Tomé, foi

assinado com o Instituto Camões o protocolo de Apoio

à Reposição da Capacidade Produtiva de Oxigénio no 

Hospital Ayres de Menezes, totalmente executado no 

ano 2021.

Complementarmente, foi elaborado o estudo O Mundo

Digital ao Serviço da Saúde – o caso prático da Tele-

medicina em São Tomé e Príncipe, financiado pelo 

Instituto Camões.

Durante o ano em apreço prosseguiu-se na execução 

do Projeto de Apoio Integrado ao Setor Educativo

em São Tomé e Príncipe, projeto de apoio ao ensino

secundário e ao ensino superior, com componentes 

de formação de professores em todo o país e de lecio-

nação da língua portuguesa e da matemática no Príncipe.

De referir, por fim, que este projeto representa uma

parceria inovadora entre o IMVF, e as Universidades 

de Aveiro e Évora, e São Tomé e Príncipe.

Resumidamente, os resultados expressos no presente 

Relatório dão-nos conforto para continuar a prosseguir

a finalidade da AMVF.

Como não poderia deixar de ser, é devida uma menção

de agradecimento pelo continuado apoio dos nossos 

principais financiadores, designadamente o Camões, I.P..

Por fim, e porque corresponde ao que de mais importante

a Associação tem, reconhecemos o empenho e profis-

sionalismo dos nossos colaboradores nos lugares de 

implementação dos projetos.

A Direção:
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Paulo Telles de Freitas
Presidente

Ahmed Zaky
Vogal

Jorge Morais
Vogal
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SAÚDE PARA TODOS -
REFORÇO DO SISTEMA NACIONAL
DE SAÚDE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
(ESPECIALIDADES E TELEMEDICINA)
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

JAN 2021 – DEZ 2021

Objetivo: Promover a disponibilidade de cuidados 
de saúde especializados e de telemedicina sus-
tentáveis e de qualidade.

Público-Alvo direto: cerca de 1.282 profissionais de 
saúde (médicos e enfermeiros) do Serviço Nacional 
de Saúde são-tomense a receber formação em serviço 
durante as missões de especialidade e através da 
telemedicina; 2 médicos a beneficiar de formação 
especializada de longo curso em Portugal; indireto:
a totalidade da população são-tomense, enquanto 
utilizadores do Serviço Nacional de Saúde.

Orçamento: 970.000,00 €

Financiamento: Camões, I.P. e Direção-Geral da Saúde 
de Portugal (DGS)

Parceiros: Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 
e Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF)

O projeto contribuiu para que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) são-tomense 

respondesse às necessidades existentes e emergentes no setor da saúde, ao nível das 

áreas da prestação de cuidados especializados e telemedicina. A ação promoveu a 

ampliação indispensável concernente a equipamentos e infraestruturas do serviço da 

telemedicina, modernizando-o de modo a poder responder às exigências do setor, 

num mundo apostado na digitalização e na assistência à distância, designadamente 

no contexto pandémico.

Ficou concluída a construção, o apetrechamento e a operacionalização do serviço de 

gastroenterologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes, iniciada em 2020, mas inaugurada

oficialmente no presente ano. Tendo sido asseguradas, apesar dos constrangimentos 

causados pela COVID-19, a aquisição e disponibilização de medicamentos, reagentes e 

consumíveis clínicos destinados à prestação de cuidados especializados.
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O reforço da capacidade do SNS são-tomense foi conseguido através da formação em 

serviço dos profissionais são-tomenses durante as missões de especialidade, durante 

as sessões de telemedicina e a partir de plataformas de ensino à distância. Ainda a 

nível dos profissionais de saúde, duas médicas concluíram a sua especialização em 

Portugal nas áreas da oftalmologia e da ginecologia-obstetrícia. Foi igualmente 

formada uma enfermeira em técnicas de gastroenterologia, sendo que uma médica 

são-tomense continua a prosseguir a sua formação especializada em imagiologia em 

Portugal.

Por fim, importa referir que no âmbito de um programa de deslocação a São Tomé e 

Príncipe, o Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa visitou, no dia 19 de 

dezembro, o projeto acompanhado pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 

e da Cooperação, Dr. Francisco André. Na sua conta de Instagram, o Primeiro-Ministro 

publicou: “O programa Saúde para Todos continua a ser emblemático nas relações 
de cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe. A parceria entre o Camões, 

I.P., o Ministério da Saúde de Portugal, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe e 

o IMVF é um dos mais importantes programas da Cooperação Portuguesa.



PAISE-STP - PROGRAMA DE APOIO
INTEGRADO AO SETOR EDUCATIVO
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

NOV 2019 – SET 2022

Objetivo: contribuir para o aumento das competên-
cias e da qualificação profissional do corpo docente 
do ensino secundário; promover o desenvolvimento 
de capacidades institucionais da Universidade de 
São Tomé e Príncipe (USTP) e do Ministério da Edu-
cação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe 
(MEES); contribuir para a melhoria do funcionamen-
to do sistema educativo, em particular no que con-
cerne ao domínio da gestão e administração esco-
lar.

Público-Alvo direto: dirigentes e técnicos do MEES; 
supervisores pedagógicos; delegados de disciplina; 
gestores escolares; inspetores de educação; profes-
sores do ensino secundário; docentes da USTP, 
nomeadamente os envolvidos nos cursos de 
formação inicial de professores; Gabinete de 
Formação Contínua e em Exercício; Direção do 
Ensino Secundário e Técnico Profissional; Direção 
de Planeamento e Inovação Educativa e Inspeção 
Geral de Educação; indireto: alunos dos cursos de 
formação inicial de professores do ensino 
secundário e alunos do ensino secundário (da 7.ª à 
12.ª classes).

Orçamento: 2.940.700 €

Financiamento: Camões

Parceiros: MESS, Instituto 
Marquês de Valle Flôr ((IMVF), 
USTP, Universidade de Aveiro 
(UA) e Universidade de Évora 
(UÉ)

No ano de 2021, a aprovação do Decreto-Lei sobre o “Regime Jurídico de Qualificação 

Profissional para a Docência – Formação Inicial”, contribui para a melhoria do sistema 

educativo de São Tomé e Príncipe.

Foi criada a “Rede de Investigação em Educação em São Tomé e Príncipe”, com cerca 

de 30 membros (docentes da USTP, agentes educativos do MEES, docentes da UA e 

membros da equipa do PAISE-STP), estando a ser desenvolvidos 5 projetos de investi-

gação em diversas áreas; 

Concluímos o diagnóstico e o plano de intervenção para a melhoria dos serviços 

académicos da USTP, com a assistência técnica da UÉ.
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Neste ano, mais 174 professores do ensino secundário (7ª à 12ª classe) de Língua Portuguesa,

Matemática, Ciências Naturais / Biologia e Inglês beneficiaram dos 4 programas de 

formação contínua e em exercício.

O programa continuou a colaborar com os grupos multissetoriais para elaboração de 

proposta de regime jurídico para formações contínua e em exercício, melhoria da 

supervisão pedagógica, gestão, administração e avaliação de escolas secundárias; 

Na RAP, iniciou o programa-piloto de formação em exercício, em regime de codocência,

para professores de Língua Portuguesa e Matemática e continuámos o apoio à lecionação

dessas disciplinas (da 10.ª à 12.ª classe).
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Objetivo: Reforçar a capacidade de resposta clínica 
a doentes com necessidade de apoio respiratório 
em São Tomé e Príncipe através da reposição da 
capacidade produtiva de oxigénio no Hospital 
Nacional Ayres de Menezes (HAM).

Público-Alvo direto: Doentes com necessidade de 
apoio respiratório, nomeadamente doentes sub-
metidos a intervenções cirúrgicas, doentes aneste-
siados, doentes com problemas cardíacos e problemas
respiratórios, em particular com infeção por COVID-19;
e profissionais de saúde afetos ao Hospital Nacional 
Ayres de Menezes, em particular, os técnicos de 
electromedicina e manutenção de equipamentos 
médicos a beneficiar da formação ministrada.

A rápida propagação da pandemia de Covid-19, doença infeciosa provocada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), veio evidenciar a falta de preparação generalizada, 

tanto à escala global como ao nível nacional de muitos sistemas de saúde, para 

resposta a novos surtos de doenças infeciosas bem como as vulnerabilidades e 

problemas estruturais de subfinanciamento do setor já existentes, em particular 

nos sistemas de saúde mais frágeis como é o caso do SNS do pequeno território 

insular de São Tomé e Príncipe. Ficou ainda evidente a importância crucial do setor 

da saúde e o impacto direto e profundo das questões sanitárias em todos os setores 

da sociedade e economia.

No caso específico de São Tomé e Príncipe, não 

obstante o reco- nhecimento dos avanços alcança-

dos ao nível dos principais indicadores de saúde no 

país ao longo das últimas décadas, e mais recente-

mente na presente conjuntura pandémica, os 

avanços alcançados em matéria de prevenção, 

gestão epidemiológica, diagnóstico e manejo dos 

casos de infeção por Covid-19, persistem ainda 

carências diversas no país, nomeadamente em 

matéria de equipamentos e infraestruturas de saúde 

que possibilitem uma resposta clínica de maior quali-

dade. A este nível, importa referir a inoperacionali-

dade da Central de Oxigénio do Hospital Nacional 

Ayres de Menezes (HAM), principal hospital e centro 

de referência para resposta à Covid-19 no país. Este 

equipamento encontrava-se inoperacional desde o 

final do 1º semestre de 2020 por não terem sido 

realizadas as manutenções técnicas periódicas 

necessárias, tanto por falta de planeamento como 

por falta de formação técnica dos quadros nacionais 

para o efeito e, ainda, por não ter sido encontrado 

um fornecedor com capacidade de resposta a esta 

avaria. Tornou-se, assim, necessário o transporte de 

garrafas de oxigénio da ilha do Príncipe e do 

Estrangeiro, situação que, num quadro de aumento 

progressivo das necessidades de consumo de oxigé-

nio, se tornou difícil de comportar, quer em termos 

logísticos e operacionais como financeiros.

A reposição da capacidade produtiva de oxigénio no 

HAM era essencial para se cobrirem as necessidades 

de apoio respiratório no âmbito do bloco cirúrgico, 

para doentes intervencionados e para doentes anest-

esiados, apoiar doentes com problemas cardíacos, 

doentes com infeções respiratórias agudas e, 

sobretudo, para garantir uma resposta clínica 

adequada aos doentes com infeção por Covid-19 

face à frequente necessidade de disponibilização de 

oxigénioterapia (a fatalidade por Covid-19 está 

intimamente ligada à pneumonite intersticial com 

hipoxemia muito severa).

Pretendeu-se reforçar a capacidade de resposta 

clínica a doentes com necessidade de apoio 

respiratório em São Tomé e Príncipe através da 

reposição da capacidade produtiva de oxigénio no 

HAM.

O financiamento dado para a execução deste proje-

to permitiu que a Central de Oxigénio do HAM esteja 

hoje em perfeitas condições de fornecer oxigénio 

aos utentes do hospital. 

Foi adquirido e instalado um novo compressor RIX 

para enchimento de garrafas; foram substituídas 

peças que estavam danificadas como o secador de 

refrigeração, filtro de oxigénio no gerador, 

purgadores automáticos, analisadores de oxigénio; 

foram feitas revisões ao secador de ar comprimido e 

ao arrefecedor de ar com substituição de peças, ao 

compressor e gerador de oxigénio assim como 

foram feitas limpeza e calibragens a todos os aparel-

hos existentes na fábrica de oxigénio do HAM.

Os técnicos do SNS foram instruídos in loco quanto 

ao correto manuseamento e manutenção da central 

de oxigénio de forma a diminuir e evitar avarias e 

desgaste dos equipamentos.

O alinhamento e acompanhamento próximo do 

Ministério da Saúde São-Tomense bem como a 

aposta na formação de quadros técnicos locais 

revestiu-se da maior importância para potenciar a 

sustentabilidade desta intervenção. 

CENTRAL
DE OXIGÉNIO

Orçamento: 35.000 €

Financiamento: Camões I.P.

Parceiros: MESS, Instituto 
Marquês de Valle Flôr (IMVF), 
USTP, Universidade de Aveiro 
(UA) e Universidade de Évora 
(UÉ)
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A rápida propagação da pandemia de Covid-19, doença infeciosa provocada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), veio evidenciar a falta de preparação generalizada, 

tanto à escala global como ao nível nacional de muitos sistemas de saúde, para 

resposta a novos surtos de doenças infeciosas bem como as vulnerabilidades e 

problemas estruturais de subfinanciamento do setor já existentes, em particular 

nos sistemas de saúde mais frágeis como é o caso do SNS do pequeno território 

insular de São Tomé e Príncipe. Ficou ainda evidente a importância crucial do setor 

da saúde e o impacto direto e profundo das questões sanitárias em todos os setores 

da sociedade e economia.

No caso específico de São Tomé e Príncipe, não 

obstante o reco- nhecimento dos avanços alcança-

dos ao nível dos principais indicadores de saúde no 

país ao longo das últimas décadas, e mais recente-

mente na presente conjuntura pandémica, os 

avanços alcançados em matéria de prevenção, 

gestão epidemiológica, diagnóstico e manejo dos 

casos de infeção por Covid-19, persistem ainda 

carências diversas no país, nomeadamente em 

matéria de equipamentos e infraestruturas de saúde 

que possibilitem uma resposta clínica de maior quali-

dade. A este nível, importa referir a inoperacionali-

dade da Central de Oxigénio do Hospital Nacional 

Ayres de Menezes (HAM), principal hospital e centro 

de referência para resposta à Covid-19 no país. Este 

equipamento encontrava-se inoperacional desde o 

final do 1º semestre de 2020 por não terem sido 

realizadas as manutenções técnicas periódicas 

necessárias, tanto por falta de planeamento como 

por falta de formação técnica dos quadros nacionais 

para o efeito e, ainda, por não ter sido encontrado 

um fornecedor com capacidade de resposta a esta 

avaria. Tornou-se, assim, necessário o transporte de 

garrafas de oxigénio da ilha do Príncipe e do 

Estrangeiro, situação que, num quadro de aumento 

progressivo das necessidades de consumo de oxigé-

nio, se tornou difícil de comportar, quer em termos 

logísticos e operacionais como financeiros.

A reposição da capacidade produtiva de oxigénio no 

HAM era essencial para se cobrirem as necessidades 

de apoio respiratório no âmbito do bloco cirúrgico, 

para doentes intervencionados e para doentes anest-

esiados, apoiar doentes com problemas cardíacos, 

doentes com infeções respiratórias agudas e, 

sobretudo, para garantir uma resposta clínica 

adequada aos doentes com infeção por Covid-19 

face à frequente necessidade de disponibilização de 

oxigénioterapia (a fatalidade por Covid-19 está 

intimamente ligada à pneumonite intersticial com 

hipoxemia muito severa).

Pretendeu-se reforçar a capacidade de resposta 

clínica a doentes com necessidade de apoio 

respiratório em São Tomé e Príncipe através da 

reposição da capacidade produtiva de oxigénio no 

HAM.

O financiamento dado para a execução deste proje-

to permitiu que a Central de Oxigénio do HAM esteja 

hoje em perfeitas condições de fornecer oxigénio 

aos utentes do hospital. 

Foi adquirido e instalado um novo compressor RIX 

para enchimento de garrafas; foram substituídas 

peças que estavam danificadas como o secador de 

refrigeração, filtro de oxigénio no gerador, 

purgadores automáticos, analisadores de oxigénio; 

foram feitas revisões ao secador de ar comprimido e 

ao arrefecedor de ar com substituição de peças, ao 

compressor e gerador de oxigénio assim como 

foram feitas limpeza e calibragens a todos os aparel-

hos existentes na fábrica de oxigénio do HAM.

Os técnicos do SNS foram instruídos in loco quanto 

ao correto manuseamento e manutenção da central 

de oxigénio de forma a diminuir e evitar avarias e 

desgaste dos equipamentos.

O alinhamento e acompanhamento próximo do 

Ministério da Saúde São-Tomense bem como a 

aposta na formação de quadros técnicos locais 

revestiu-se da maior importância para potenciar a 

sustentabilidade desta intervenção. 
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