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Comunicado de Imprensa 
 

3ª Reunião Luso-Africana de Oftalmologia 

 

Oftalmologistas portugueses contribuem para a 

formação científica de clínicos angolanos 

 

SPO pretende criar sociedade de oftalmologia de língua portuguesa 

 

Lisboa, 21 de setembro de 2011 – A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) vai 

promover a 3ª Reunião Luso-Africana da especialidade, que reunirá cerca de 100 

oftalmologistas portugueses e dos países africanos de língua portuguesa em Luanda, 

nos dias 1 e 2 de outubro, no Hotel de Convenções de Talatona. 

Este é um evento que se realiza anualmente, desde 2009, em países de língua oficial 

portuguesa e que visa estimular a cooperação entre clínicos de Portugal e dos países 

africanos lusófonos. Esta terceira edição vai contar com a participação de médicos 

vindos de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Cabo Verde. 

Os principais temas da reunião são “a oftalmologia pediátrica, as complicações da 

cirurgia da catarata com facoemulsificação e retinopatia diabética”, refere Manuela 

Carmona, presidente da SPO. 

Pedro Albuquerque, oftalmologista angolano afirma que “esta parceria com a 

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia é muito bem-vinda. Há uma ligação entre 

Angola e Portugal que vai para além da língua e que facilita este tipo de sinergias. Os 

especialistas portugueses estão entre os que mais nos ajudam, quer a nível clínico, quer 

na formação de especialistas”. 
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A formação é essencial porque neste momento Angola conta com apenas 20 

especialistas, estando a maioria a exercer atividade em Luanda. E segundo Pedro 

Albuquerque as doenças oftalmológicas que mais afetam a população angolana “são 

patologias infecciosas, como as conjuntivites. Tratamos também muitas cataratas, 

glaucoma e traumas.” 

Manuela Carmona, presidente da SPO, 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”. 

A especialista refere ainda que “dando continuidade às nossas atividades de 

desenvolvimento da especialidade nos países lusófonos, um dos nossos dos principais 

objetivos é criar uma sociedade de oftalmologia de língua portuguesa incluindo não 

apenas os países africanos mas também o Brasil”. 

 

 

 


