Curriculum do candidato a Bastonário

Daniel Andrade Silves Ferreira tem 57 anos de idade, é natural da Cidade da praia, onde reside.
Casado e pai de três filhos, é médico psiquiatra e trabalha no Serviço de Psiquiatria do Hospital
Agostinho Neto (Praia), desde 1997, do qual foi Director em 2003-2004.
Da sua formação académica e profissional, destacam-se o Mestrado em Política e Serviços de
Saúde Mental, pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal), onde apresentou a Dissertação
“Avaliação de Necessidades, Incapacidade, Qualidade de Vida e Satisfação com os Serviços de
Indivíduos com Esquizofrenia em Cabo Verde”, a Especialização em Psiquiatria pela Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Brasil) e a Licenciatura em
Medicina pelo Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Argel (Argélia).
Trabalhou no Hospital Agostinho Neto (1986-87) e desempenhou o cargo de Delegado de
Saúde da Boa Vista (1987-1990) e do Tarrafal de Santiago (1990-1991), antes deser transferido
para a Praia.
Naquele mesmo ano, ano substituiu o Delegado de Saúde do Maio por um período de 4 meses
e, no regresso, foi colocado a seu pedido na Delegacia de Saúde da Praia, onde permaneceu
até Março de 1994, quando foi para especialização no Brasil, com bolsa da Organização
Mundial de Saúde.
Foi Director do Programa Nacional de Saúde Mental (1997-1999 e de 2001-2003).
Exerceu actividades docentes e formativas na área de Psiquiatria e Saúde Mental na Escola de
Enfermagem Manuel Olímpio - Praia (1999-2007) e da Universidade Jean Piaget - Praia (20062008).

Participou em vários Congressos Médicos e Reuniões Internacionais de Psiquiatria e Saúde
Mental em Angola, Argélia, Áustria, Brasil, Congo, Côte d´Ivoire, Holanda, Mali,Moçambique,
Portugal, Senegal, Suíça e Tunísia.
Foi prelector e facilitador em vários cursos de formação na área de Psiquiatria, Saúde Mental e
Abuso de Substâncias.
Tem várias participações como conferencista, palestrante, debatedor e moderador sobre a
promoção da saúde mental e prevenção do abuso de substâncias, em acções promovidas por
instituições públicas e da sociedade civil.
É membro fundador da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos, com a cédula profissional nº 004.
É membro fundador e actual Presidente do Conselho Directivo da Associação de Promoção de
Saúde Mental A PONTE desde Janeiro de 2011, tendo sido Vice-Presidente da mesma de
2000 a 2010.
É membro da Associação de Saúde Mental de Língua Portuguesa (ASMELP), da qual foi
Presidente de 2011 a 2014, tendo, nessa qualidade, co-organizado, na Praia, o VIII Congresso
da ASMELP, conjuntamente com a III Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa.
É Director do Boletim Informativo A Ponte (órgão da Associação de Promoção da Saúde Mental
A PONTE), desde a sua criação em 1998.
É membro do Conselho de Redacçãodo Boletim Informativo e da Revista da Ordem dos
Médicos Cabo-verdianos.
Tem vários artigos publicados sobre a promoção da saúde mental e prevenção do abuso de
substâncias em revistas e jornais nacionais.
Tem bom domínio das línguas portuguesa e francesa e razoável domínio das línguas inglesa, e
espanhola.
É com este percurso, que o Dr. Daniel Andrade Silves Ferreira, encabeçando uma equipa
competente e motivada, se apresenta como candidato ao cargo de Bastonário da Ordem dos
Médicos Cabo-verdianos para o triénio, com a garantia de, caso vier a ser eleito, trabalhar com
humildade e frontalidade que o caracterizam, para a dignidade e prestígio da classe médica,
sempre no estrito cumprimento da Lei, dos Estatutos da Ordem e respectivos regulamentos.

