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V CONGRESSO ORDINÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - ORMED-STP 

(São Tomé, 18 de Julho de 2019) 

 

------------------------------------------------------------- Acta ------------------------------------------------------------  

 

Aos dezoito dias do mês de Julho do ano dois mil e dezanove, no edifício do Centro de Formação 

Profissional Brasil São Tomé e Príncipe, teve inicio, pelas treze horas e trinta minutos, o V 

Congresso Ordinário da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe. O referido Congresso 

contou com a honrosa presença da Ministro da Saúde, Senhor Dr. Edgar Manuel Azevedo 

Agostinho das Neves, do Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Eduardo Martins da Conceição 

Neto, que o presidiu, das Senhoras que Secretariaram a mesa, Drª Feliciana Sousa Pontes e Drª 

Esperança Ferreira de Carvalho, e os demais Médicos nacionais, cujos nomes constam da lista de 

presença. A cerimónia de abertura ficou marcada, com a presença dos Assessores Jurídicos da 

Ordem dos Médicos, Doutor Luicelio Monteiro a Drª Dulcineia Correia, a Senhora Bastonária da 

Ordem dos Advogados Drª Célia Pósser e outros convidados. Deu-se início, com a entoação do 

Hino Nacional, observação de um minuto de silêncio em honra aos Médicos Nacionais falecidos e 

um breve discurso do Bastonário da Ordem dos Médicos que aproveitou da ocasião para 

agradecer a presença dos ilustres convidados, dos delegados/médicos por testemunhar a 

abertura do evento que considerou de extrema importância para a referida classe, tendo em 

conta que seriam analisados, discutidos e aprovados documentos como o plano de Acão para 

2019; a situação financeira da ORDMED-STP, os critérios para obtenção de bolsas de estudo para 

especialidades médicas, o empossamento dos membros do conselho executivo que não tinham 

sido empossados no último congresso e dos membros do colégio de especialidade. ------------------ 

Após a cerimónia de abertura do evento, passou-se ao empossamento dos membros do conselho 

executivo (C.E.) que não foram empossados no IV congresso, a Drª Esperança de Carvalho como 

Presidente do Conselho para Serviço Nacional de Saúde e o Exercício de Medicina Privada e a Drª 

Maria Tome Palmer Pires S. B. Gomes, segunda vogal do Conselho Fiscal. -------------------------------- 
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No primeiro congresso extraordinário da ORMED – STP, entre outros pontos do dia, aprovou-se 

também o regulamento do colégio de especialidade e tomou posse o presidente do referido 

colégio. Os colégios de especialidades são constituídos por todos os médicos inscrito na ORMED 

com o título de especialidade reconhecida pela ORMED e no gozo de todos os seus direitos 

estatutários, assim foram criados os seguintes colégios: Especialidade Cirúrgica, Especialidade 

médica não cirúrgica e especialidade saúde pública. Neste sentido foram empossados novos 

membros dos colégios de especialidades pelo que foram convidados para tribuna de honra a Srª 

Drª Eula Carvalho, Srª Drª Tsetisilia Pires dos Santos, Sr. Dr. Celso Matos e a Srª Drª Nadja Cravid, 

esta última ausente na cerimónia por questões profissional. Estes membros foram empossados 

pela sua Exª o Sr. Bastonário da ORMED-STP. Apos o empossamento fez-se um pequeno 

intervalo (pausa/café) para permitir a saída dos convidados. ----------------------------------------------

Ao retomar os trabalhos, foi convidado mais uma vez o Senhor Bastonário que no uso das 

palavras passou algumas informações e considerações. Disse que foram realizados vários 

encontros entre uma equipa da ordem liderada pelo Sr. Bastonário com o Sr. Presidente da 

Assembleia Nacional; Sr. Ministro da Saúde, Sr. Ministro da Defesa Ordem interna, e Srs. 

Administradores do BISTP onde entre várias questões discutidas foi entregue o Projeto 

comunitário da Ordem em busca de apoios para a sua materialização. Na sua sede em Stº 

António foi realizado também o encontro com a Associação Humanty First em que o propósito 

era de organização de uma feira de saúde, assim aproveitou-se a oportunidade para entregar um 

exemplar do projeto comunitário solicitando assim o apoio para a sua concretização. Disse 

também que realizou encontro com a diretora do Tesouro do Ministério do Plano e Finanças com 

a finalidade de inteirar-se melhor sobre os descontos efetuados aos médicos nos meses de 

setembro outubro e novembro de 2018 que não foram depositados na conta da ordem. Os 

documentos de carreiras médicas, código de ética e deontologia médica de STP e o projeto de 

intervenção em saúde foram todos entregues ao Sr. Ministro da Saúde para a sua aprovação 

materialização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Após informações e considerações pelo Sr. Bastonário passou-se a palavra a Drª Swasilanne 

Bandeira que fez uma breve apresentação da situação financeira da ORMED-STP Falou daquilo 
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que constituem receitas da ORMED ou seja, que proveem de taxas de inscrição, das quotas, joias 

e demais obrigações regulamentares dos membros. Das despesas, constituem as de instalação, 

despesas de manutenção, de funcionamento e de todas as demais. Foi apresentada a média 

mensal das receitas e despesas da ordem, em que as receitas rondam um total Dbs: 32.450,00 

(trinta e duas mil quatrocentos e cinquenta dobras) e as despesas 25.175,00 (vinte e cinco mil 

cento e setenta e cinco dobras) em que a diferença entre a receita e a despesa média mensal 

seria de 7.274,00 (sete mil duzentos e setenta e quatro dobras). Fez também a apresentação da 

relação das receitas e despesas de outubro de 2018 a junho de 2019. Como constrangimentos no 

geral, referiu a não transferência por parte das finanças do montante referente aos meses de 

Setembro, Outubro e Novembro; não pagamento de quota (dos 131 membros inscritos, somente 

79 pagaram as quotas no último mês); alguns membros não autorizaram o desconto direto (das 

finanças) e a maior parte dos médicos não afectos ao Ministério da saúde (no privado e ONGs) 

também não têm pago as quotas. Assim solicitou-se a plateia, quais as soluções e propostas? 

Com esta pergunta foram surgindo várias propostas, ideias e pedido de esclarecimentos em que 

no final ficou decidido que todos os membros inscritos devem obrigatoriamente pagar a quota 

sob a pena de serem sancionados conforme rege o estatuto da ORMED-STP.--------------------------  

 Terminada a apresentação sobre a situação financeira da ORMED-STP passou-se a palavra ao Dr 

Celso Matos que apresentou plano de ação da Ordem para o ano 2019. Este plano é um 

instrumento com as atividades prioritárias para os anos de 2019 a 2021, mas que para este 

congresso só se analisou as atividades para o ano de 2019. Para este ano estão planificadas 37 

atividades umas orçamentadas e outras não, para serem realizadas trimestralmente no decorrer 

do ano. Nesta apresentação foi se analisando atividade por atividade, e no final passou-se a 

palavra aos presentes, onde o Dr. Silveira disse que por ser um plano para o ano 2019 e uma vez 

estando no meado do ano não parece ser exequível que todas estas atividades sejam realizadas. 

Houve muitas intervenções, muitas sugestões e no final o plano foi aprovado. Ainda no uso da 

palavra o Dr. Celso Matos como o Presidente do Conselho de Ensino, Educação e Carreiras 

médicas, apresentou os critérios para obtenção de bolsas de estudo para especialidade, este 

documento foi aprovado na reunião do Conselho Executivo da Ordem na sua sede em Stª 
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António realizada no dia 07 de setembro do ano 2018. Neste ponto a discursão foi ainda maior 

tendo em conta que no documento existe muitos itens que os presentes não concordavam. Apos 

longas horas de discursão chegou-se a conclusão que se deve criar uma comissão adoc para 

elaborarem um documento que responda os anseios de todos os médicos.------------------------------  

Estando já perto do fim do congresso fez-se, uma pausa aguardando a chegada do Sr. Ministro da 

Saúde Dr. Edgar Neves para o encerramento da atividade. Com a chegada do Sr. Ministro, o 

mesmo foi recebido pelo Sr. Bastonário mais a equipa da mesa da Presidência, saudando desta 

forma todos os presentes. O Sr. Bastonário pediu ao Sr. Ministro que fizesse o encerramento do 

congresso, assim o Sr. Ministro no uso das palavras, valorizou bastante os trabalhos feitos 

salientando o quão importante é a realização dos congressos. Disse também que o Governo está 

disponível em colaborar com a Ordem em prol de um bom desempenho dos médicos para o 

bem-estar de toda a população santomense. Com estas palavras deu-se por encerrado o V 

Congresso Ordinário da ORMED-STP, quando eram dezoito horas e vinte minutos, convidando 

todos os presentes para um coquetel na cafetaria do edifício.------------------------------------------------      

Para constar se lavrou a presente ata que vai por mim assinada.  

Feito em São Tomé, aos vinte e quatro dias do mês de Julho do ano dois mil e dezanove. ----------- 

 

 

 

 

 

O Redator                                                                                            O Bastonário  

 

________________________                                             _____________________________ 

Elias Umbelina Bonfim                                                       Eduardo Martins da Conceição Neto  

  


