
 

VI Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, 

II Congresso Internacional da Ordem dos Médicos de Cabo Verde 

VIII Congresso Associação de Saúde Mental Língua Portuguesa 

                                 Cidade da Praia, 16 a 19 de Janeiro de 2013 

 
A nota de boas vindas do Presidente da Comunidade Médica de Língua 

Portuguesa e Presidente da Ordem dos Médicos de Cabo Verde (OMC), 

Dr. Júlio Barros Andrade, leva-nos a perscrutar todo o caminho percorrido 

pela CMLP e os reforços da cooperação com as várias organizações 

médicas que reuniu neste evento, médicos dos vários países do mundo 

lusófono, realizando em bloco, o VI Congresso da Comunidade Médica de 

Língua Portuguesa (CMLP), o II Congresso Internacional da Ordem dos Médicos de Cabo Verde e 

VIII Congresso Associação de Saúde Mental Língua Portuguesa de 16 a 19 de Janeiro de 2013, na 

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante quatro dias, prelectores  de vários países e de várias especialidades médicas debateram um 

conjunto de temas que, segundo o Bastonário da Ordem dos Médicos cabo-verdianos, Júlio Andrade, 

foram seleccionados à luz do lema para os congressos «Governação em saúde: Compromisso para 

a melhoria dos cuidados”. 

Um simples olhar para o programa do encontro permite-nos 

perspectivar o ambiente que se vivenciou durante os três dias 

do Congresso. Num ambiente de partilha de conhecimentos e 

intercâmbio de experiências debateram-se temas que 

privilegiaram a cooperação no contexto dos desafios actuais nas 

áreas educativas e de formação com destaque para as 

especialidades e carreiras médicas, o reconhecimento mútuo da 

licenciatura em medicina e  da pós-graduação no espaço da 

CPLP e o papel das associações profissionais, as normas de 

orientação clínica e auditorias clínicas e a gestão racional de 

recursos (conferência proferida pelo Professor Doutor José Manuel 

Silva, Presidente da OM de Portugal) ou ainda temas como a 

mercantilização da prática clínica e o estado da arte em saúde em 

conferências elucidativas do estado da arte na saúde, em dois  

momentos de grande empatia estabelecidos pelo Dr. 

Roberto d’Ávila, Presidente do Conselho Federal de 

Medicina, como também, numa abordagem da gestão 

moderna, o Dr. José Bonamigo, em representação da 

Associação Médica Brasileira referenciou uma 

experiência integrada no sistema de saúde brasileiro, 

sobre a governação clínica e a organização das estruturas de prestação de cuidados associada aos 

avanços da medicina em saúde. Foram ainda tratados pelos diferentes membros da CMLP, no 

espirito da conferência, assuntos associados à cooperação como a “Titulação de Especialistas: 

Experiências dos membros da CMLP”, “o Sigilo profissional e as novas tecnologias”, o Centro de 

Formação Médica Especializada (CFME) - Situação actual e perspectivas” e as “Perspectivas do 

futuro da cooperação médica dentro da CPLP”.  



Participaram neste evento mais de 200 médicos e 

profissionais da saúde na grande maioria provenientes 

das várias ilhas de Cabo Verde e representantes dos 

membros da CMLP, respectivamente de Angola, do Brasil, 

de Macau, de Moçambique e de Portugal e observadores 

da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. 

 A Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de 

Macau (AMLPM) foi representada por quatro membros da 

Direcção, Rui Manuel da Mota Furtado, António Luazes da 

Silva Martins, Carlos Manuel Dias Duarte e Maria Dulce Maia 

Trindade, que integraram mesas de trabalho como 

apresentadores e participantes de debates e painéis de 

discussão, respectivamente sobre os temas “a Situação 

Actual da Formação Especializada da CMLP“, “a 

Titulação dos especialistas  e a experiência de Macau”, 

“Os Estigmas e atitudes face à doença mental em 

Macau: o papel das crenças tradicionais e as etiquetas 

diagnósticas”, tema integrado no VIII Congresso 

Associação de Saúde Mental de Língua Portuguesa e 

por fim “A Estratégia actual dos Cuidados de Saúde Primários e o Papel do Médico com a 

Experiência de Macau”. 

Congratulamos a Ordem dos Médicos de Cabo Verde e a Comissão Organizadora do evento, na 

pessoa da Sra Presidente Dra. Maria da Luz Lima Mendonça, pelos excepcionais momentos de troca 

de saberes e de afectos que proporcionaram a todos os participantes, nesta linda cidade da Praia, 

como a chamam tão bem, a capital da gentileza.  

Num espírito de cooperação entre os membros da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, a 

imagem de marca e de grande qualidade que a CMLP vem cultivando com a organização do seu 

Congresso anual, foi bem patente aqui em Cabo Verde, na continuação do que já havia sido o V 

Congresso da CMLP que decorreu de 18 a 19 de Agosto de 2011 na cidade de Luanda, em Angola, 

sob o lema "Melhorar a Saúde no Espaço da CMLP: Um desafio com Múltiplas Especificidades".  



O então presidente da CMLP, Carlos Alberto Pinto de Sousa, afirmou na altura  que o encontro da 

capital angolana permitiu "não só abordar matérias de elevado interesse para esta comunidade de 

países mas também concretizar avanços específicos na cooperação da formação médica". A 

expectativa dos organizadores é que os Congressos sirvam de motor e reforço para o 

desenvolvimento da Medicina que Fala Português e de uma cooperação médica efectiva, estruturada 

e eficaz que potencie as capacidades de todos os membros e reforce e melhore a sua cooperação. 

Na cidade da Praia, durante a Assembleia Geral da CMLP de 18 de Janeiro de 2013 foi votado, por 

unanimidade, a atribuição da Presidência à Ordem dos Médicos de Moçambique e a Vice-

Presidência à Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, ficando agendada a 

realização do VII Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa para Março de 2014 na 

cidade de Maputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


