ANEXO - 1

PLANO ESTRATÉGICO DE COOPERAÇÃO EM SAÚDE DA CPLP - PECS-CPLP
AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2020-2021
VI Reunião de Ministros da Saúde da CPLP
23 a 25 de Março de 2022
EIXOS/ ATIVIDADES

Entidade
Coord.

Assessoria
Técnica

Execução

Orçamento
(aprox)

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados

Observações

EIXO 1: Formação e Desenvolvimento da Força de Trabalho em Saúde (FTS)
Cooperar bi e/ou multilateralmente
para o desenvolvimento,
implementação e avaliação de
Planos Nacionais de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos em Saúde (PNDRHS)

Rede de
Planeamento
em Saúde da
CPLP
(a criar)

IHMT

-Apesar da rede não ter sido criada, o IHMT, por
via do seu Centro Colaborador da OMS para as
Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em
Saúde desenvolveu, a partir de 2019, uma série de
actividade no âmbito do planeamento estratégico
em saúde e no planeamento da força de trabalho
EM CURSO

Apoiar a estruturação de Escolas
Nacionais de Saúde Pública em
todos os países e dinamizar a Rede

Grupo de
Trabalho ad
hoc
(a criar)

FIOCRUZ
ENSP Portugal

NÃO
REALIZADO

Como evoluir na
construção e
consolidação desta
atividade?

Os objectivos eram:
- Criação da Rede de Planeamento em Saúde da
CPLP
- Realizar acções de cooperação técnica entre os EM
- Estabelecer PNDRHS nos EM que ainda não os
tenham
- Avaliar PNDRHS nos EM que já os implementem
- Em fevereiro de 2019, na ENSP de Lx – foi iniciado Quais as propostas
debate para a criação Rede de Escolas Nacionais de para a dinamização
Saúde Pública RENSP-CPLP;
das Rede?
- Coordenação ENSP de BR e ENSP de PT
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de Escolas Nacionais de Saúde
Pública (RENSP-CPLP)

Apoiar a estruturação e fortalecer as
Escolas Técnicas de Saúde em todos
os países e sustentação e
dinamização da RETS

RENSP-CPLP
em processo
de criação

RETS-CPLP

- Articulação com RETS-CPLP sobre temas como
CSP
- Esta atividade não teve consequência

EPSPV DA
FIOCRUZ -

EM CURSO

Ponderar manutenção
da atividade.

Objetivos eram:
- Estabelecer ENSP nos EM que ainda não as
tenham;
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Novembro 2018, RdJ – 4º RG RETS CPLP;
Como tornar a RETS
- Plano de Trabalho aprovado com indexação ao
sustentável?
PECS-CPLP, aos ODS e refletindo pós Astana (CSP)
- com assinatura de todos os EM da CPLP;
- Em julho de 2020, com o apoio da Escola de
Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa, foi
realizada uma reunião virtual que debateu a
definição de um plano de ação mais objetivo, com
base na utilização das TICs;
- Em novembro de 2021 foi realizado um evento
comemorativo dos 25 anos da RETS e a 4ª Sessão do
ciclo de Oficinas “Desafios da formação de técnicos
em saúde no contexto da pandemia”, cujo tema será
“O futuro das redes no mundo globalizado: desafios
comuns e soluções compartilhadas”, que abordou as
estratégias de cooperação técnica para a melhoria da
formação de técnicos em saúde.
Objetivos eram:
- Estabelecer RETS nacionais nos EM da CPLP;
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
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Entidade
Coord.
EIXO 2: Sistemas Nacionais de Saúde (SNS)
EIXOS/ ATIVIDADES

Analisar os sistemas nacionais de
saúde nos países da CPLP
recorrendo a um quadro de
referência comum, incluindo
propostas de fortalecimento da sua
universalidade, integralidade,
equidade e qualidade

RINSP-CPLP

Cooperar bi e/ou multilateralmente
para o reforço dos modelos de
cuidados de saúde primários/
atenção primária de saúde de forma
a garantir o seu acesso universal

Comissão
Temática
SSAN

Assessoria
Técnica

Execução

FIOCRUZ
IHMT

Comissão
Temática
SSAN

EM CURSO

IHMT

EM CURSO

Apoiar a instalação e o
desenvolvimento dos Institutos
Nacionais de Saúde Pública como
alicerces científico-técnicos dos
sistemas nacionais de saúde

RINSP-CPLP

FIOCRUZ
EM CURSO

Orçamento
(aprox)

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados

Observações

- Foi produzido um documento de análise para cada
país e definido de um quadro analítico partilhado, a
nível CPLP e apresentado em dez de 2018;
Poderá ser
apresentado antes (ou
Objetivos:
na) Conferência?
- Atualizar dos documentos todos os anos;
- Promover o debate sobre os resultados desses
mesmos documentos.
- Realizadas ações de cooperação técnica entre os
Qual a melhor data
EM;
para a Conferência?
- Aumentou o percentual de cobertura de CSP nos
Onde se deverá
EM;
realizar?
- Haverá que criar guias/orientações/normas de
Que papel para a
práticas integrativas e complementares, incluindo
OMS?
medicina tradicional;
Que outras parcerias
- Foi realizado um Seminário sobre CSP-CPLP, no
internacionais ativar?
IHMT, em setembro de 2021, sob o título “De Alma- Quem desenha
Ata a Astana: a trajetória dos cuidados de saúde
programa?
primários nos países da CPLP”;
Quem convida?
- Foi projetada a realização de uma conferência
sobre CSP-CPLP, que deveria ter tido lugar em
2020, com a participação de quadros especialistas de
todos os países da CPLP e representantes de países
com o estatuto de Observador Associado. Esta
atividade devera realizar-se até ao final de 2022
- Missão Técnica ao INSP Angola realizada;
Qual o ponto de
- Foi preparado e apresentado ao CDC África um
situação da
projeto cuja avaliação levantou dúvidas sobre a
cooperação entre os
transparência do processo;
INSP da RINSP?
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- O Curriculum do curso de mestrado sobre
Entomologia estava concluído e aguardava
financiamento para arrancar;
- Estava projetada uma missão ao INSP RGB em
jan./fev. de 2020, com incidência na temática
laboratorial;
- Foi prevista uma missão a São Tomé e Principie ou
a Timor-Leste;
- Durante a Pandemia a RINSP reuniu
periodicamente e em novembro de 2020 realizou
uma conferência eletrónica “O papel dos INSP da
CPLP. Evidência científica e processo de tomada de
decisão política”
- Registaram-se avanços muito importantes nos
seguintes domínios:
- Expansão e Coordenação das Redes
Nacionais de Laboratórios para o
Diagnóstico de COVID
- Capacitação: de instituições públicas e
privadas e profissionais da linha de frente
em colheita e transporte de amostras,
biossegurança, diagnóstico rápido,
sorológico e molecular do SARS-CoV-2
- Distribuição de kits para as redes
nacionais
- Controlo da qualidade de diagnóstico
- Informação e Comunicação pública
- Sequenciação genómica do vírus
- Reforço das funções de vigilância
epidemiológica

Priorizar a realização,
logo que possível,
missões de apoio a
São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste, sem
esquecer o apoio à
Guiné Equatorial

Objetivos eram:
- Estabelecer INSP nos EM que não dispõem dos
mesmos;
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- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Realizar projetos do PECS-CPLP sob
responsabilidade da RINSP
Cooperar bi e/ou multilateralmente
para o reforço da capacidade
nacional de regulação e inspeção do
setor da saúde

Cooperar bi e/ou multilateralmente
para o reforço da capacidade de
planeamento estratégico e avaliação

Rede de
Instituições
Públicas de
Regulação e
Inspeção do
Setor da
Saúde RIPRISS

IHMT

Rede de
Planeamento
em Saúde da
CPLP
(a criar)

IHMT

- RIPRISS criada em novembro de 2019;
- Plano de Trabalho em aprovação;
- Previsão de realização de um Fórum dos
Inspetores Gerais de Saúde (data a definir)
- Depois da sua criação, a Rede tem permanecido
inativa;
EM CURSO

Objetivos eram:
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Criar normas/guias/procedimentos/estruturas
quando não existam;
- Rever ou avaliar
normas/guias/procedimentos/estrutura dos EM
que já as possuam
-Apesar da rede não ter sido criada, o IHMT, por via
do seu Centro Colaborador da OMS para as
Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em
Saúde desenvolveu, a partir de 2019, uma série de
atividade no âmbito do planeamento estratégico em
saúde e no planeamento da força de trabalho

EM CURSO

Como avançar com a
criação/ revisão de
normas/ guias/
procedimentos/
estruturas?
Ponderar a separação
entre a temática da
regulação e da
inspeção.

Avaliar o que se pode
sustentar em termos
de atividades futuras
do trabalho no
domínio do
planeamento em
saúde

Objetivos eram:
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Elaborar de Planos Nacionais de Saúde quando
não existam;
- Rever periodicamente Planos Nacionais de Saúde
dos EM que já os possuam
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Capacitar os Ministérios da Saúde
para ações em Diplomacia da Saúde
para atuação em fora internacionais e
cooperação internacional em saúde

Rede de
FIOCRUZ
Assessorias
IHMT
Internacionais
dos
Ministérios da
Saúde/ MRE/
SECPLP
(a criar)

EM CURSO

- Foram realizadas reuniões conjuntas no âmbito da Ponderar manutenção
AMS de 2019 e na reunião África da OMS
da atividade
- Reunião do SECPLP com DG OMS em fev de 2019,
comprometendo OMS com conferência
internacional em CSP e revisão do MdE entre CPLP
e OMS
- A FIOCRUZ desenvolveu um ambicioso programa
de Seminários Avançados em Saúde Global e
Diplomacia da Saúde, tendo realizado já mais de
duas dezenas de sessões que têm contado com os
mais relevantes especialistas internacionais;
- A FIOCRUZ lançou os Cadernos CRIS/FIOCRUZ
“Informe sobre Saúde Global e Diplomacia da
Saúde, que desde janeiro de 2021 tiveram 25
publicações”;
- Está previsto para maio de 2022 o início do Curso
de Especialização em Saúde Global e Diplomacia da
Saúde, sob a responsabilidade da Escola Nacional
de Saúde Pública e do CRIS, com o patrocínio da
CPLP;
- O IHMT lançou o “Centro de Informação COVID
360/lHMT/NOVA/CPLP” com o objetivo de reunir
conteúdos científicos em Língua Portuguesa sobre
esta pandemia.
Objetivos eram:
- Apresentar posições comuns da CPLP em fora
internacionais
- Apoiar ao posicionamento da CPLP e dos EM nos
relatórios internacionais na área da saúde
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Incrementar a presença de observadores de órgãos
internacionais nos fora da CPLP na área da saúde
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Promover e apoiar a gestão
participativa dos sistemas nacionais
de saúde em todos os níveis

(por definir)

FIOCRUZ
IHMT

Analisar alternativas sobre a
ampliação e melhoria do acesso da
população a insumos e tecnologias
para o diagnóstico, prevenção e
terapêutica de qualidade

Grupo de
Trabalho ad
hoc

Implantar a Rede de Centros
Técnicos de Instalação e
Manutenção de Equipamentos
(CTIME)

Rede de
FIOCRUZ
Centros
IHMT
Técnicos de
Instalação e
Manutenção
de
Equipamentos
– CTIME
(a criar)

NÃO
REALIZADO

FIOCRUZ
IHMT
NÃO
REALIZADO

EM CURSO

Objetivos eram:
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Incrementar a participação comunitária nos
Conselhos de Saúde (ou órgãos semelhantes) nos
EM
Objetivos eram:
- Produção de um documento que analise as
alternativas sobre a ampliação e melhoria do acesso
da população a insumos e tecnologias para o
diagnóstico, prevenção e terapêutica de qualidade
- Atividades de avaliação prévia efetuada com
apoio técnico da UNICAMP
- Proposta técnica para a criação de Centros
Técnicos de Instalação e Manutenção de
Equipamentos (CTIME): CTIME Maputo, missão
em 2014 com apoio UNICAMP
- Foi avaliada colaboração com outros atores (SUCH
e INSA PT)
- O processo parou durante a pandemia;
- Foi, entretanto, criado um grupo técnico para
monitorização destas questões com o apoio de
Portugal, Cabo Verde, Brasil e Moçambique que
deverá retomar a sua coordenação em breve.

Ponderar manutenção
da atividade

Ligar temática ao
trabalho rede
telemedicina?
Ponderar
manutenção da
atividade
Ponderar como
avançar e em que
moldes

Objetivos eram:
- Constituição efetiva do CTIME
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Entidade
Assessoria
Coord.
Técnica
EIXO 3: Informação e Comunicação em Saúde (ICS)
EIXOS/ ATIVIDADES

Estruturar o Programa e-Português
no âmbito do PECS-CPLP

Rede de
Pontos Focais
do Programa
e-Português

Execução

FIOCRUZ
IHMT
NÃO
REALIZADO

(a criar)

Estabelecer a Rede de Bibliotecas em Rede de
Saúde da CPLP
Pontos Focais
do Programa
e-Português
(a criar)

FIOCRUZ
IHMT

NÃO
REALIZADO

Estabelecer o Grupo de Trabalho
permanente da CPLP em
Telemedicina e Telessaúde

Grupo de
Trabalho em
Telemedicina
e Telessaúde
(a criar)

IHMT
RUTE
FIOCRUZ
EM CURSO

Orçamento
(aprox)

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados
- Não foi possível concluir indicação de pontos
focais por todos os países
- Apenas 4 Países indicaram representantes para um
grupo de trabalho: Brasil, CV, Portugal e STP
Objetivos eram:
- Criar a Rede de PF do Programa e-Português
- Elaborar um Plano de Ação para o Programa
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Apesar da atividade não ter prosseguido, há que
registar que o IHMT lançou o “Centro de
Informação COVID 360/lHMT/NOVA/CPLP” com
o objetivo de reunir conteúdos científicos em língua
portuguesa sobre esta pandemia.
- Também o SECPLP sistematizou, no seu canal de
saúde, várias bibliotecas disponíveis do espaço da
CPLP.
Objetivos eram:
- Criar a Rede de Bibliotecas em Saúde da CPLP,
que inclua as bibliotecas nacionais dos EM
- Grupo de telemedicina em formação com
indicação de vários PFs pelos países
- A I Reunião de Telemedicina e Telessaúde da
CPLP
- Saúde Digital em língua portuguesa – teve lugar
em setembro de 2017, na Praia, em Cabo Verde,
tendo aprovado um plano de trabalho que foi
levado à IV RMS, Brasília, 2017
- Está em debate uma estratégia de telesaúde para a
CPLP (Roteiro estratégico)

Observações
Ponderar manutenção
da atividade

Ponderar manutenção
da atividade

Como tornar a Rede
de Telemedicina
sustentável?
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Atualizar o formato e conteúdo,
fortalecer e dinamizar a utilização
do Portal CPLP-Saúde pelos
Estados-Membros

Rede de
Pontos Focais
do Programa
e-Português
(a criar)

SECPLP

Cooperar para a elaboração /
aperfeiçoamento de portais /
relatórios, informes e outras
publicações de caráter institucional
dos sistemas nacionais de saúde dos
Estados-Membros

Rede de
Pontos Focais
do Programa
e-Português
(a criar)

Rede de Pontos
Focais do
Programa ePortuguês

REALIZADO

NÃO
REALIZADO

Objetivos eram:
Criar o Grupo de Trabalho permanente da CPLP em
Telemedicina e Telessaúde
- O Canal Saúde da CPLP foi revisto e atualizado,
encontrando-se operacional
- Está por garantir operação reciprocidade nos EM
da CPLP;
(incluir actividade abaixo)
- Incorporar rotineiramente informações/
conteúdos ao Portal
Objetivos eram:
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM,
para melhoria de portais, relatórios e outras
publicações

Como melhorar /
atualizar o Portal
existente?

Ponderar manutenção
da atividade
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EIXOS/ ATIVIDADES

Entidade
Coord.

Assessoria
Técnica

Execução

Orçamento
(aprox)

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados

Observações

EIXO 4: Investigação em Saúde
Ampliar a cooperação para o
RINSP-CPLP
fortalecimento de centros de
investigação em saúde – com
prioridades para as áreas de
determinação e vigilância em saúde,
gestão de sistemas de saúde e
pesquisa biomédica

FIOCRUZ
IHMT

Fortalecer a interação entre as redes
temáticas de investigação (RIDES
VIH/SIDA; Malária; Tuberculose,
etc.) e as redes estruturantes, com
particular ênfase para a RINSP

FIOCRUZ
IHMT

RINSP-CPLP

- Foi decidido fortalecer a investigação da RINSP
com tratamento de temas como: CSP, entomologia
médica, epidemiologia de campo, DST
- Fortalecer a investigação/ pesquisa clínica
EM CURSO

EM CURSO

Objetivos eram:
- Realizar ações de cooperação técnica entre os EM;
- Incrementar capacidades dos Centros de
investigação em saúde;
- Criar projetos de pesquisa bi ou multilaterais, com
instituições EM da CPLP ou de outros países;
- Promover a publicação de trabalhos por EM;
- Reunião conjunta das RIDES em abril de 2018 no
RdJ
- Integração das RIDES na RINSP CPLP com a
indicação de Pontos Focais com origem nos INSP
- Não se realizam reuniões desde 2018
- Não foram definidos Planos de trabalho conjuntos

Qual o ponto de
situação da
Atividade?

- RIDES setoriais
como existem ou sua
inclusão em RIDES
mais abrangentes –
p.ex RIDES para
doenças transmitidas
por vetores?
Qual o ponto de
situação da
Atividade?

10

Assessoria
Orçamento
Execução
Técnica
(aprox)
EIXO 5: Monitorização e Análise da situação de saúde e do cumprimento dos ODS
EIXOS/ ATIVIDADES

Estabelecer e dinamizar um
processo permanente de consulta
da RINSP / CPLP com os Pontos
Focais para os ODS na CPLP e
outros Pontos Focais Setoriais da
CPLP potencialmente
encarregados da implementação
de outros ODS

Entidade Coord.

Grupo de Trabalho FIOCRUZ
sobre Saúde no
Contexto da
Agenda 2030, no
âmbito da RINSP /
CPLP

Desenvolver metodologia e
RINSP-CPLP
cooperação técnica para a criação e
implementação de Observatórios
Nacionais de Saúde – ONS, com
foco na determinação social e
iniquidades em saúde
Implantar Sistema de
RINSP-CPLP
Monitorização de Indicadores de
Saúde em Todas as Políticas que
permitam avaliar os ODS no
âmbito da CPLP

NÃO
REALIZADO

FIOCRUZ
NÃO
REALIZADO

FIOCRUZ
EM CURSO

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados
- Não foram indicados pontos focais por
parte dos países, à exceção de Portugal
Objetivos eram:
- Criar o Grupo de Trabalho
- Realizar ações de cooperação técnica
entre os EM visando à implementação
dos ODS e a contribuição intersetorial da
Saúde para o alcance dos mesmos e viceversa;
- Criar um processo permanente de
consulta do grupo de trabalho com os
Pontos Focais para os ODS na CPLP
- Elaborar relatórios de monitorização e
avaliação de ODS e de indicadores da
Agenda 2030 (vem de actividade abaixo)
Objetivos eram:
- Criar e operacionalizar os Observatórios
Nacionais de Saúde nos EM da CPLP que
ainda não os tenham

Observações
Ponderar manutenção da
atividade

Qual o ponto de situação da
Atividade?

- Como contribuição, a FIOCRUZ lançou Ponderar manutenção da
os Cadernos CRIS/FIOCRUZ “Informe
atividade
sobre Saúde Global e Diplomacia da
Saúde, que desde janeiro de 2021 tiveram
25 publicações”;
Objetivos eram:
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Estabelecer o GARD-CPLP

Grupo ad hoc dos
IHMT
EM que integram o
GARD
Internacional

REALIZADO

Criar a Rede de Bancos de Leite
Humano da CPLP

Rede de Bancos de
Leite Humano da
CPLP
(a criar)

FIOCRUZ
REALIZADO

- Elaborar relatórios de monitorização e
avaliação de ODS e de indicadores da
Agenda 2030;
- Rede GARD CPLP constituída.
Coordenação conjunta IHMT e
coordenador nacional do Brasil até 2021;
- Plano de Ação até 2023 aprovado,
baseado em eixos de: comunicação,
formação, investigação e serviços de
saúde (coordenação temática com CSP);
- Falta indicação PF da RGB e STP
Objetivos eram:
- Realizar atividades colaborativas no
apoio à formação, investigação, melhoria
do atendimento no âmbito das doenças
respiratórias crónicas e promoção da
saúde respiratória
- 2ª Reunião da Rede de BLH, em
outubro de 2019
- Instalação da Coordenação técnica da
Secretaria Executiva na FIOCRUZ, RdJ,
em out 2019
- Bancos criados em CV, Moçambique e
Angola
- Perspectivar o alargamento da rede a
STP
- Propor a institucionalização do Dia
Mundial de Doação de Leite Humano da
CPLP, com base em argumentos
estratégicos e de saúde pública (Adoção a
nível da CPLP + proposta para UN)
Objetivos eram:

Grupo de coordenação com
coordenadores nacionais
nomeados pelos Ministérios
da saúde ou pontos focais
constituída
Como avançar com a
realização das Atividades
colaborativas?

Próximos passos:
a) Ampliação da cobertura
aos recém-nascidos de
risco;
b) Expansão do volume de
leite disponibilizado;
c) Fortalecimento das
ações de promoção,
protecção e apoio ao
aleitamento materno,
com enfâse na atenção
terciária e
matriciamento com a
primária;
d) Promoção de estratégias
de mobilização social
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- Criar a Rede de Bancos de Leite
Humano da CPLP
- Realizar ações de cooperação técnica
entre os EM visando a implementação da
Rede
e)

f)

em favor do aleitamento
materno e da
importância da doação
de leite humano;
Qualificação de
profissionais de saúde
em diferentes níveis de
complexidade no âmbito
de atuação dos BLHs;
Assessoria aos MSs para
a ampliação da ação
BLH nos Países.
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Assessoria
Técnica
EIXO 6: Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública
EIXOS/ ATIVIDADES

Cooperar bi e/ou
multilateralmente no
Fortalecimento de Capacidades em
Vigilância e Resposta a
Emergências em Saúde Pública

Entidade Coord.

Execução

Grupo de Trabalho RINSP
sobre Capacitação
em Resposta a
Emergências em
Saúde Pública

EM CURSO

Orçamento
(aprox)

Produtos/ Resultados
esperados ou realizados
- O Grupo de Trabalho foi estabelecido
em novembro de 2021 e foi inicialmente
coordenado pelo INSA de Portugal. A
coordenação atua é da DGS de Portugal
- Pretende-se estabelecer um
enquadramento para este GT e promover
a realização de reuniões periódicas
(virtuais) para promover a cooperação/
monitorização de actividades de
vigilância
- Mediar a participação dos EM em fora
relacionado ao tema
- Criar iniciativas de capacitação/
formação de técnicos para vigilância e
resposta a emergências

Observações

Quais as capacidades
residentes em cada EM?
Como evitar duplicações,
criar uma modelo
operacional de prontidão e
resposta rápida?

Objetivos eram:
- Criar o Grupo de Trabalho
- Elaborar uma proposta de cooperação
sobre o tema;
- Realizar ações de cooperação técnica
entre os EM intervenientes
- Estabelecer e capacitar os núcleos de
resposta rápida e coordenada
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