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IV CONGRESSO DA ORDEM DOS MÉDICOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

(São Tomé, 25 de Agosto de 2018) 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezoito, no edifício do Centro de 

Formação Profissional Brasil – São Tomé e Príncipe, sita na Quinta de Santo António, teve inicio, 

pelas nove horas e trinta minutos, o IV Congresso Ordinário da Ordem dos Médicos de São Tomé 

e Príncipe. Este Congresso teve por objectivo eleger o novo Presidente/Bastonário da Ordem dos 

Médicos de São Tomé e Príncipe e os demais membros da Direcção. Antes de se proceder à 

cerimónia solene de abertura, convidou-se para ocupar a Mesa da Assembleia, o Director de 

Gabinete da Ministra da Saúde, em representação desta, o Bastonário da Ordem dos Médicos Dr. 

Martinho Lopes do Nascimento, e as Senhoras Dras Feliciana Sousa Pontes e Felícia Fonseca e 

Silva para dar início ao acto que ficou marcado com a entoação do Hino Nacional e um minuto de 

silêncio em memória dos Médicos falecidos, tendo em conta as contribuições, dedicação, o 

espírito de patriotismo e a total entrega pelo trabalho que lhes foi confiado num tempo de 

grandes dificuldades, de desafios e obstáculos. Após o minuto de silêncio, fez-se uma breve 

resenha histórica sobre a Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe, cuja Comissão Instaladora 

foi criada em Outubro de 2010, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Nacional de São 

Tomé e Príncipe em 14 de Agosto de 2014, promulgada em 02 de Setembro do mesmo ano e 

institucionalizada em 12 de Setembro de 2015. ------------------------------------------------------------------ 

Desta feita, procedeu-se à apresentação dos membros da Mesa como parte da Assembleia Geral, 

tendo-se posteriormente convidado o Senhor Bastonário, na qualidade do Presidente da Mesa 

para proferir o seu discurso de abertura do Congresso. No seu discurso, o Senhor Bastonário, Dr 

Martinho Nascimento, agradeceu, em primeiro lugar, a todos que se disponibilizaram, para 

estarem presentes neste IV Congresso Ordinário e Electivo da Ordem dos Médicos de São Tomé 

e Príncipe. Em segundo lugar, agradeceu aos colegas Médicos pela confiança que fora depositada 

na sua pessoa para ser o Primeiro Bastonário da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe, 

assim como nos membros do Conselho Executivo Alargado que dirigiu os primeiros trinta e seis 

meses da existência da Ordem dos Médicos após 12 de Setembro de 2015. Ainda no seu 

discurso, o Senhor Bastonário relembrou aos colegas presentes sobre as principais finalidades da 
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Ordem dos Médicos que consiste em defender a ética, a deontologia e a qualificação profissional 

médica a todos os níveis, promover o desenvolvimento da cultura médica e intercâmbio 

científico, concorrer para o estabelecimento e aperfeiçoamento constante do Serviço Nacional 

de Saúde, dentre outras. Relembrou ainda que durante o seu mandato foram trabalhados 

documentos importantes para a vida da Ordem, tais como: Código de ética e Deontologia 

Médica, revisão e actualização do Regulamento de Estágios de Familiarização dos Médicos em 

São Tomé e Príncipe, Regulamento Geral de Colégios de Especialidades, Regulamento do Trajo e 

Insígnia Profissional e o Projecto Comunitário da Ordem. Por fim, agradeceu aos membros, aos 

administrativos e aos membros da segurança da ORMED-STP, a ODL-Advogados, e outras 

pessoas que colaboraram com a Ordem desde 12 de Setembro de 2015 à 25 de Agosto de 2018. -

Após o discurso do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, fez-se a leitura do Curriculum Vitae 

do Dr. António Soares Marques de Lima que seria posteriormente homenageado, enquanto um 

grande Médico trabalhador, amigo e companheiro de todos. Para tal convidou-se o Senhor 

Bastonário para fazer a leitura do texto de homenagem. Resumindo o texto, a Ordem dos 

Médicos de São Tomé e Príncipe não podia desperdiçar esta oportunidade para homenagear de 

forma singela a um dos mais ilustres dos seus membros, tendo, por isso, aproveitado para 

expressar a sua gratidão pelo zelo, dedicação e profissionalismo com que o homenageado tem 

exercido a medicina, com várias funções importantes com destaque para os altos cargos de 

direcção ao nível do Ministério da Saúde, para além de outras funções relevantes como na OMS, 

no Projecto Saúde para Todos, assim como funções políticas de alto-relevo. Por sua vez, o Senhor 

Dr. António Soares Marques de Lima, ao receber o Diploma de Mérito, teceu algumas 

considerações a respeito, tendo agradecido à Ordem por ter sido seleccionado para o efeito e 

realçado que esta homenagem deveria ser abrangida ao nível de muitos outros Médicos e 

Enfermeiros que sempre estiveram presentes e deram as suas contribuições nos respectivos 

sectores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta feita, procedeu-se à apresentação do site, ou página Web, na qual serão publicadas todas 

as informações da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe para que todos possam acedê-lo 

para quaisquer esclarecimentos, consulta de informação, assim como de legislações inerentes à 

Ordem. Segundo a informação do Técnico Informático que fez a apresentação da página Web, 
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por ter sido recentemente criada, a referida página ainda não dispõe de todas as informações. 

Entretanto, prometeu que ao longo dos trabalhos a mesma será devidamente preenchida com 

novas informações e eventos realizados pela Ordem. Após a apresentação da página Web da 

Ordem, todos os colegas presentes foram convidados para um pequeno intervalo no qual 

aproveitou-se para efectuar foto de família. ---------------------------------------------------------------------- 

Ao retomar os trabalhos, procedeu-se à composição da Mesa da Presidência do IV Congresso 

Ordinário, tendo a Presidência da mesma sido recaída na pessoa do actual e cessante Bastonário 

Dr. Martinho Nascimento, a Secretária da Mesa, na pessoa da Dra. Isaulina Neto Viegas Barreto 

e, a Vogal, a Dra. Felícia Oliveira Fonseca e Silva. Desta feita, o Senhor Bastonário foi convidado 

para fazer um balanço das actividades e de contas da presente e cessante Direcção. Dentre os 

vários aspectos abordados, afirmou, no final da sua intervenção, que esta Direcção vai trabalhar 

com a futura Direcção até o final do ano de 2018 para fechar as contas. ---------------------------------- 

A Dra. Isaulina Barreto, ao tomar a palavra após a intervenção do Bastonário, esclareceu algumas 

dúvidas aos colegas, em relação à questão de quotas e jóias, tendo afirmado que os descontos 

são efectuados a partir do momento em que a pessoa está inscrita na lista dos descontos e 

assinado a mesma. Portanto, segundo a mesma, as pessoas que assinaram a lista no último 

Congresso (I Congresso Extraordinário) já têm sofrido descontos a partir daquele momento. 

Quanto às dívidas, caberá a cada um assinar uma declaração onde consta que aceita para que a 

Direcção das Finanças do Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul proceda aos 

descontos. Entretanto, a Dra. Isaulina Barreto propôs à Assembleia Geral a aprovação do 

desconto directo pela Direcção das Finanças. Submetida a proposta à votação, a mesma mereceu 

49 votos a favor, 0 voto contra e 4 abstenções-. De seguida, a Mesa, empossou o Presidente da 

Assembleia Geral dos Colégios de Especialidades, Dr. António Soares Marques Lima que 

aproveitou desta ocasião para agradecer aos colegas pela confiança que foi depositada na sua 

pessoa e prometeu dar o seu melhor no decorrer do seu mandato. ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, o Senhor Bastonário propôs a aprovação dos membros da Comissão Eleitoral 

que tinha na sua composição a Dra. Nadja Guimarães Gomes Cravid como Presidente, Dra. 

Cintsia Dias Carvalho como Vice-Presidente e, como Secretária, a Dra. Celina Batista de Sousa, 
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tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Após todos esses procedimentos, fez-se uma 

pequena pausa para o lanche. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Retomou-se os trabalhos com o processo eleitoral, visando a eleição do novo 

Presidente/Bastonário da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe, tendo os membros da 

Comissão Eleitoral sido convidados para ocuparem os seus respectivos lugares. De igual modo, 

foi convidada a Dra. Feliciana Sousa Pontes, na qualidade de mandatária do candidato ao cargo 

de Bastonário, o Senhor Dr. Eduardo da Conceição Neto, para ocupar o seu lugar na Mesa da 

Comissão Eleitoral. Antes de se proceder ao processo de votação, a Presidente da Comissão 

Eleitoral informou de que apenas os inscritos na Ordem dos Médicos poderiam votar, devendo, 

para o efeito, apresentar o Bilhete de Identidade ou o Cartão da Ordem. Entretanto, afirmou que 

os colegas que não trouxeram os seus respectivos documentos podiam votar desde que 

possuíssem o nome na lista. Feitos os esclarecimentos, a Comissão Eleitoral convidou o Senhor 

Bastonário para exercer o seu direito de voto. Convidou-se posteriormente os demais colegas 

presentes e inscritos na lista para, de igual modo, exercerem os seus direitos de voto. Encerrado 

o processo de votação, procedeu-se à contagem dos boletins de voto. Terminado a contagem 

dos votos, o candidato Senhor Dr. Eduardo da Conceição Neto foi eleito com 49 votos a favor, 0 

votos contra, e 4 abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a leitura dos resultados do acto eleitoral, a Presidente da Comissão Eleitoral procedeu à 

apresentação do novo corpo directivo da Ordem dos Médicos, encabeçado pelo Bastonário 

eleito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Bastonário cessante, Dr. Martinho Lopes do Nascimento, fez a leitura da acta do 

processo eleitoral e, de seguida, convidou o Bastonário eleito para ser empossado, assim como 

os demais membros do novo corpo directivo. --------------------------------------------------------------------  

Por fim, deu-se início à cerimónia de encerramento do IV Congresso que ficou inicialmente 

marcada com a leitura e aprovação da Acta do IV Congresso da Ordem dos Médicos de São Tomé 

e Príncipe, o discurso do novo Bastonário e o discurso da Assessora da Ministra da Saúde, em 

representação desta. Durante o processo de aprovação da Acta, o novo Bastonário declarou a 

aprovação da mesma por unanimidade. O Segundo Bastonário, Dr. Eduardo da Conceição Neto, 

agradeceu, em primeiro lugar, aos colegas que o encorajaram para se candidatar ao cargo e a 
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todos que depositaram a confiança na sua pessoa e, em segundo, teceu algumas considerações 

relativas aos objectivos do seu mandato e da sua equipa. Após o discurso do Senhor Bastonário, 

a Senhora Assessora foi convidada para fazer um discurso de encerramento no qual enalteceu a 

importância da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe enquanto um dos principais 

parceiros do Governo com vista a buscar melhorias para o sector da saúde, não obstante as 

dificuldades que o país enfrenta. -------------------------------------------------------------------------------------

------Feitas todas as intervenção deu-se por encerrado o IV Congresso Ordinário da Ordem dos 

Médicos de São Tomé e Príncipe, quando eram 13:30 horas. ------------------------------------------------ 

Feito em São Tomé, aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezoito. -------------- 

 

O Bastonário, cessante 

________________________________ 

Martinho Lopes do Nascimento 

 


