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Comunicado de Imprensa 
 

Parceria entre a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e a Ordem dos Médicos 

cabo-verdeana 

Oftalmologistas portugueses dão formação a 

clínicos gerais em Cabo Verde 

 

Lisboa, 13 de Janeiro de 2011 – A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) e a Ordem 

dos Médicos de Cabo Verde vão promover, nos próximos dias 15 e 16 de Janeiro, um curso de 

oftalmologia para Clínicos Gerais em Cabo Verde, no qual se prevê a participação de cerca de 

cem médicos. 

 

Esta formação realiza-se na cidade da Praia e no Mindelo, terá duração de um dia em cada 

cidade e vai abordar temas da especialidade como a anatomia e fisiopatologia ocular, a 

inflamação e infecção da superfície ocular, as manifestações oculares de doenças gerais e a 

introdução à fundoscopia. 

 

Segundo a presidente da SPO, Manuela Carmona, este curso tem particular relevância em 

Cabo Verde “pois uma grande parte da população do arquipélago tem dificuldade em obter 

consultas da especialidade e alguns dos problemas oftalmológicos podem ser facilmente 

resolvidos pelos clínicos gerais, desde que tenham formação”. 

 

Manuela Carmona frisa que “a SPO valoriza muito a cooperação com os países africanos de 

língua Portuguesa pelo que a actual direcção pretende fomentar o desenvolvimento deste tipo 

de iniciativas”. 

 

 

Sobre a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia: A SPO foi fundada em 1939 com o objectivo de: 

 promover e contribuir para o desenvolvimento da Oftalmologia nos seus diferentes aspectos: 

comunitário e profiláctico, assistencial e curativo, científico, pedagógico e de investigação, com 

respeito pela ética e deontologia profissional; 
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 defender os interesses dos seus associados, designadamente no domínio do exercício da 

profissão; 

 contribuir para a correcta concepção de uma política de saúde no campo da Oftalmologia, com 

garantia de padrões de qualidade e competência consentâneos com as exigências da Ciência 

Médica; 

 zelar para que não seja posta em risco a saúde das pessoas, nomeadamente através da prática 

de actos médicos por profissionais não médicos ligados a actividades meramente instrumentais 

em relação à oftalmologia. 

 

 


