ANEXO - 4

VI REUNIÃO DOS MINISTROS DA SAÚDE DA CPLP
“Recuperação Pós-Pandémica para Vencer os Desafios do Futuro”

Plano Acção 2022-2024
Actividades
Revisão do PECSCPLP para o período
2022-2026

Resultados Esperados
− PECS-CPLP revisto para o
período 2022-2026;
− PECS-CPLP 2022-2026 aprovado
por uma Reunião Extraordinária
dos Ministros da Saúde CPLP

Cronograma
− Até Maio de 2022, realizar a
primeira reunião da equipa de
revisão, com distribuição de
tarefas;
− Agendar reuniões mensais
− Consolidação de uma primeira
versão até ao final de Agosto de
2022;
− Circular a proposta de revisão do
SECPLP e entidades assessoras ao
GTS-CPLP até ao final de Agosto
de 2022;

Responsável
− Secretariado
Executivo da
CPLP

Parceiro(s)
− Ministério da
Saúde do Brasil
− Agência
Brasileira de
Cooperação
− Entidades
Assessoras do
Secretariado
Executivo da
CPLP para a
área da saúde:
o FIOCRUZ
o IHMT

Financiamento
-

Fontes e
Meios de
Verificação
− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião
Extraordinária
dos Ministros
da Saúde da
CPLP
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

− Aprovação a nível técnico da
versão revista do PECS-CPLP até
ao final de Setembro de 2022;
− Encaminhamento para decisão
dos ministros durante o mês de
Outubro de 2022;
− Agendamento da Reunião
Extraordinária;
− Aprovação do PECS-CPLP revisto
até ao final de 2022
Renovação do
Memorando de
Entendimento com a
Organização
Mundial de Saúde
(OMS)

− MdE entre a CPLP e a OMS
renovado;

− Retomar o diálogo com a OMS até
ao final de Maio de 2022,
eventualmente no âmbito da AMS;
− Avaliar a pertinência de conteúdo
do actual MdE, até ao final de
Maio de 2022;
− Avaliar a possibilidade de, por
via da troca de cartas
diplomáticas, se renovar o período
de vigência do MdE, caso se
considere que o seu conteúdo se
mantém pertinente;
− Caso a troca de cartas
diplomáticas se revele o
expediente adequado, promover a
sua assinatura até ao final de
Junho de 2022;
− Caso se considere que o MdE deve
ser revisto, iniciar os trabalhos de
revisão e consolidar uma proposta
de texto entre o SECPLP e a OMS,
até ao final de Junho de 2022;
− Partilhar o texto consolidado com
os Estados-Membros até ao final
de Julho de 2022;

Parceiro(s)

o

− Secretariado
Executivo da
CPLP

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação

INSA

− EstadosMembros
− Entidades
Assessoras do
Secretariado
Executivo da
CPLP para a
área da saúde:
o FIOCRUZ
o IHMT
o INSA

-

− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
− EstadosMembros
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

Parceiro(s)

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação

− Obter indicação do lado dos
Estados-Membros até ao final de
Setembro de 2022;
− Aprovar um novo texto de MdE
ou renovar a vigência do actual
texto até ao final de 2022.
Realização de uma
Conferência sobre
Cuidados de Saúde
Primários (CSP), em
Luanda

− I Conferência da CPLP sobre
Cuidados de Saúde Primários
realizada;

− Definir o modelo da conferência
até ao final de Maio de 2022,
considerando que o evento que se
tornará uma actividade âncora
desta reunião ministerial;
− Preparar um programa da
conferência até ao final da
primeira quinzena de Junho de
2022;
− Obter a aprovação do programa
pela Presidência da RMS-CPLP,
até ao final de Junho de 2022;
− Identificação do local da
conferência e sua confirmação até
ao final de Junho de 2022;
− Iniciar os convites no início de
Julho de 2022, solicitando
confirmação dos palestrantes
convidados até ao final desse mês;
− Divulgação da conferência a
partir de Agosto de 2022;
− Preparação da logística da
conferência a partir de Agosto de
2022;
− Realizar a conferência até ao final
de 2022.

− Presidência da
Reunião dos
Ministros da
Saúde da CPLP,
considerando
que a
Conferência se
tornará uma
actividade
âncora desta
reunião
ministerial

− Entidades
Assessoras do
Secretariado
Executivo da
CPLP para a
área da saúde:
o FIOCRUZ
o IHMT
o INSA
− Comissão
Temática da
Saúde e
Segurança
Alimentar e
Nutricional dos
Observadores
Consultivos da
CPLP
− Ministério da
Saúde do Brasil

Projecto de
promoção e partilha

− Projecto estruturado e
apresentado;
− Projecto debatido e aprovado;

− Projecto elaborado e apresentado
até ao final de 2022;

− IHMT
− INSA

− INSA como
Centro
Colaborativo

- A definir

-

− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP

− Reunião dos
Ministros da
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

de lições e práticas
entre os EstadosMembros da CPLP
no domínio dos
Cuidados de Saúde
Primários

− Projecto em execução.

− Projecto debatido e aprovado até
ao final do primeiro trimestre de
2023;
− Projecto em execução a partir do
segundo trimestre de 2023.

Realização de uma
Conferência sobre
“One Health/Uma
Só Saúde”, em Cabo
Verde

− I Conferência da CPLP sobre ONE
HEALTH/ UMA SÓ SAÚDE

− Definir o modelo da conferência
até ao final de Novembro de 2022.
− Preparar um programa da
conferência até final 2023;
− Obter a aprovação do programa
pela Presidência da RMS-CPLP,
até ao final de Dezembro de 2022;
− Identificação do local da
conferência e sua confirmação até
ao final de Novembro 2022;
− Iniciar os convites no início de
Janeiro de 2023, solicitando
confirmação dos palestrantes
convidados até ao final desse mês;
− Divulgação da conferência a
partir de Fevereiro de 2023;
− Preparação da logística da
conferência a partir de Fevereiro
de 2023;
− Realizar a conferência até ao final
de Junho de 2023.

Responsável

Parceiro(s)

− Comissão
Temática da
Saúde e
Segurança
Alimentar e
Nutricional dos
Observadores
Consultivos
− Fiocruz
− Ministérios da
Saúde dos
EstadosMembros da
CPLP
−
− INSA (POR)
− INSP (CV)

da OMS para a
Nutrição e
Obesidade
Infantil

− IHMT
− INIAVE
− INIDA
− FIOCRUZ
− Ministério da
Saúde do Brasil

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação
Saúde da
CPLP

- A definir

−
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

Parceiro(s)

Realização do IV
Encontro Luso
Brasileiro de
Avaliação em Saúde

− IV Encontro Luso Brasileiro de
Avaliação em Saúde realizado;

− Definir o modelo do Congresso
até ao final de Junho de 2022,
considerando que o evento que se
tornará uma actividade âncora
desta reunião ministerial;
− Preparar o programa do congresso
até ao final da primeira quinzena
de Julho de 2022;
− Obter a aprovação do programa
do Congresso pela Presidência da
RMS-CPLP, até ao final de Agosto
de 2022;
− Identificação do local do
Congresso conferência e sua
confirmação até ao final de
Setembro de 2022;
− Iniciar os convites no início de
Setembro de 2022, solicitando
confirmação dos palestrantes
convidados até ao final desse mês;
− Divulgação do Congresso a partir
de Outubro de 2022;
− Preparação da logística do
Congresso a partir de Outubro de
2022;
− Realizar o Congresso até ao final
do primeiro trimestre de 2023.

− Presidência da
Reunião dos
Ministros da
Saúde da CPLP,
considerando
que o Congresso
se tornará uma
actividade
âncora desta
reunião
ministerial

− FIOCRUZ
− IHMT
− Comissão
Temática da
Saúde e
Segurança
Alimentar e
Nutricional dos
Observadores
Consultivos da
CPLP

Reforço do trabalho
das Redes
Estruturantes
(RINSP, RETS e
RENSP) e sua
crescente articulação
com as RIDES

− Trabalho entre as redes
estruturantes e as redes de
investigação e desenvolvimento
consolidado;

− Sob a coordenação da RINSP,
promover uma reflexão conjunta
das Redes Estruturantes e das
RIDES até ao final de Setembro de
2022;
− Consolidar um plano de trabalho
conjunto até ao final de 2022;
− Promover actividades do plano de
trabalho a partir de 2023;

− Coordenação da
RINSP
− Coordenação
das Redes
Estruturantes
− Coordenação
das RIDES

− FIOCRUZ
− IHMT
− INSA
− RETS
− RIDES

Financiamento

- A definir

- A definir

Fontes e
Meios de
Verificação
− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP

− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

Parceiro(s)

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação

− A partir de 2023, promover
reuniões de coordenação e
monitorização electrónicas com
carácter semestral;
Consolidação do
Grupo de Trabalho
sobre Capacitação
em Resposta a
Emergências em
Saúde Pública
(EMARESP-CPLP)

Realização do “Curso
de Especialização em
Saúde Global e
Diplomacia da
Saúde”

− GT EMARESP em funcionamento
− GT EMARESP a trabalhar
articuladamente com outros
sectores
− GT EMARESP a trabalhar
articuladamente com a Reunião
de Pontos Focais de Cooperação
da CPLP, contribuindo com
propostas para a elaboração de
um documento orientador sobre
os mecanismos de cooperação em
cenários de emergência que será
preparado por esse órgão (RPFC)
e apresentado ao CM da CPLP
− I edição do curso realizada com
sucesso até ao final de 2022.

− Reuniões de coordenação do GT
EMARESP realizadas com carácter
periódico;
− Articulação com a Reunião de
Pontos Focais de Cooperação da
CPLP até ao final de 2022

− Coordenação do
GT EMARESP,
a cargo da DGS
de Portugal

− Pontos Focais
do GT
EMARESP

-

− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
− Reunião de
Pontos Focais
de Cooperação
da CPLP
− Reunião do
Conselho de
Ministros da
CPLP

− Candidatos escolhidos até ao final
de Abril de 2022;
− Curso em funcionamento até ao
final de Maio de 2022;
− I edição do curso concluída até ao
final de 2022.

− Centro de
Relações
Internacionais
em Saúde da
Fiocruz (CRIS)
− Departamento
de
Administração e
Planejamento
em Saúde da
Escola Nacional
de Saúde
Pública
(DAPS/ENSP),

− CPLP
− Organização
Panamericana
da Saúde
− Agência
Brasileira de
Cooperação

-

− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
− Reunião de
Pontos Focais
de Cooperação
da CPLP
− Avaliação dos
profissionais
de nível
superior que
trabalham na
área da saúde
global,
diplomacia da
saúde,
cooperação e
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

Parceiro(s)

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação
relações
internacionais
nos EM da
CPLP que
participarão no
curso
−

Desenvolvimento de
um Plano de
Abordagem às
Doenças Crónicas
Não Transmissíveis
(DCNT) na CPLP
Reforço da
cooperação no
domínio da
telemedicina e
telesaúde nos
Estados-Membros da
CPLP

− Programa de Cooperação sobre
combate às DCNT lançado ao
longo de 2022;
− Apoio à consolidação dos Eixo 2,
3 e 4 dos PECS-CPLP
concretizada.

− Apresentação do Programa até ao
final de Abril de 2022;
− Lançamento do programa de
cooperação até ao final de 2022;

− Ministério da
Saúde do Brasil

−

−

− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP

− Pontos Focais e/ou representantes
dos Estados-Membros para a área
da Telemedicina e Telessaúde
indicados ou reconfirmados
− Grupo de Trabalho permanente
da CPLP em Telemedicina e
Telessaúde criado e em
funcionamento
− Roteiro estratégico para a
telesaúde na CPLP debatido e
aprovado
− Participação na I conferência da
CPLP sobre CPS

− IHMT
− RUTE
− FIOCRUZ
− INSA

- Proposta da
DGS de eventual
inclusão da
SPMS

-

− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP

Lançamento do
Programa para a
elaboração dos Guias
Alimentares da CPLP

− Programa para a Elaboração de
Guias Alimentares apresentado e
lançado;

− Grupo de Trabalho permanente da
CPLP em Telemedicina e
Telessaúde constituído até ao final
de 2022
− Participação na I conferência da
CPLP sobre CPS até ao final de
2022
− II Reunião de Telemedicina e
Telessaúde da CPLP realizada até
ao final do primeiro trimestre de
2023
− Roteiro estratégico para a
telesaúde na CPLP debatido e
aprovado até ao final do primeiro
semestre de 2023
− Articulação com o Mecanismo da
Sociedade Civil da CPLP no
CONSAN-CPLP (Secretariado
pela ACTUAR de Portugal),
concretizado até ao final do
primeiro semestre de 2022;
− O programa para a elaboração dos
Guias Alimentares será

− Coordenação
Geral de
Alimentação e
Nutrição do
Ministério da
Saúde CPLP

- INSA de PT,
por via do
Centro
Colaborativo da
OMS para a
Nutrição e
Obesidade
Infantil;

-

− Reunião do
Grupo Técnico
em Saúde;
− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
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Actividades

Resultados Esperados

Cronograma
apresentado e lançado até ao final
de 2022;

Reunião
Extraordinária dos
Ministros da Saúde
da CPLP

− Reunião Extraordinária dos
Ministros da Saúde da CPLP
realizada
− PECS-CPLP 2022-2026 aprovado

− Reunião Extraordinária dos
Ministros da Saúde da CPLP
realizada até ao final de 2022

Responsável
− Agência
Brasileira de
Cooperação

− Presidência da
Reunião dos
Ministros da
Saúde da CPLP

Parceiro(s)
- DGS de PT, por
via do Programa
Nacional para
Promoção da
Alimentação
Saudável;
− Secretariado
Executivo da
CPLP

Financiamento

Fontes e
Meios de
Verificação
− CONSANCPLP

−

− Reunião dos
Ministros da
Saúde da
CPLP
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