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Este suplemento dos Anais celebra mais de duas
décadas de parceria entre o CEDUMED e o IHMT,
uma história feita do querer e da dedicação de muitos.
Reflete a preocupação de ambas as instituições
com a qualidade do ensino e com a capacitação das
instituições de formação no âmbito de uma parceria
que se quer equitativa e sustentável [1, 2].
No âmbito dessa parceria, tentámos compreender
as capacidades das instituições de formação [3], as
vivência e expetativas dos profissionais de saúde nos
diferentes níveis de ensino [4-6] e fazer a ponte entre
setor formativo e o planeamento da força de trabalho
em saúde [7, 8]. Propusemos também a integração
da formação de profissionais de saúde como tema
prioritário no Plano Estratégico de Cooperação
em Saúde da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa [9, 10].
Dois dos autores deste editorial são ambos membros
da Comissão Científica do CEDUMED, sendo um
deles o atual diretor do IHMT (Filomeno Fortes) e o
outro o seu predecessor imediato (Paulo Ferrinho).
Em ambas as capacidades apoiaram o desenvolvimento
do Doutoramento em Ciências Biomédicas (DCB),

coordenado pelo nosso editor convidado, Mario
Fresta, Diretor do CEDUMED, na Universidade
Agostinho Neto. As expectativas, motivações e
experiências dos atores envolvidos neste programa
doutoral são analisadas por Valério e colegas neste
suplemento [11].
A abertura do DCB em março de 2018 celebra a visão,
persistência e entusiasmo de dois colegas que, em
2002, conceberam um programa de doutoramento
de cientistas angolanos no Instituto de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa.
Esse programa, dinamizado em Angola e Portugal
pelos professores Filomeno Fortes e Virgílio do
Rosário, foi realizado com apoios angolanos, da
Direção Geral da Saúde do Ministério da Saúde de
Portugal (onde Paulo Ferrinho como subdiretor
geral responsável pela cooperação internacional,
entre 2005 e 2006, apoiou a iniciativa) e do então
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, e
formou uma grande parte dos professores angolanos
que em 2018 passam a integrar o corpo docente do
DCB.
O acúmulo de tantos doutores nas áreas relevantes
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para a docência do DCB foi visto como uma
oportunidade pelo diretor do CEDUMED, Mário
Fresta que, desde 2012, se empenhou nesse projeto,
com o apoio da direção e dos Professores do IHMT
em especial de Henrique Silveira e Miguel Viveiros,
e também das personalidades que integram a sua
Comissão Científica, nomeadamente:
as Professoras Doutoras
Maria Amélia Ferreira e
Maria do Rosário Bragança Sambo e
os Professores Doutores
Albano Ferreira,
Belmiro Rosa,
Cristóvão Simões,
Filomeno
Fortes
(coordenador
do
doutoramento por parte de Angola),
Luís Sambo,
Manuel Dias Santos,

Mário Fresta,
Miguel Bettencourt,
Miguel Oliveira,
Paulo Ferrinho,
Pedro Magalhães.
Este elenco de académicos, representa uma rede
de parcerias de instituições do ensino superior e da
saúde, públicas e privadas, civis e militares, angolanas
e portuguesas que apoiou o primeiro ano curricular
em 2018-2019 e que desde então apoia o trabalho de
tese dos doutorandos.
O DCB foi antecedido por duas edições do Mestrado
de Educação Médica que graduou 30 estudantes e dos
quais publicamos, neste suplemento, os sumários das
respetivas dissertações, trabalhos que demonstram
bem o dinamismo incutido na formação em Angola.
Está para breve uma terceira edição, assim como
uma primeira edição de um Mestrado em Bioética.
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