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IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MINISTROS DA SAÚDE 

DA CPLP 

 

9 de Março de 2023 

(Reunião em plataforma eletrónica) 

 

 

Declaração Final 

 

As Ministras e os Ministros da Saúde da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) ou seus representantes, reunidos em plataforma eletrónica, no dia 9 de Março 

de 2023, por ocasião da IV Reunião Extraordinária dos Ministros da Saúde da CPLP, 

com o objetivo de aprovar o “Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP – 

PECS-CPLP 2023-2027”; 

 

Reconhecendo o papel transversal da saúde para o alcance de todos os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e concretização dos 5 eixos de atuação da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Paz, Pessoas, Planeta, Prosperidade e 

Parcerias); 

 

Reiterando a vontade política dos Estados-Membros da CPLP para, de forma 

coordenada e em cooperação, prosseguirem a implementação de políticas e programas 

que visem consolidar o desenvolvimento sustentável e a boa governação dos 

respetivos sistemas nacionais de saúde e da saúde global; 

 

Reconhecendo a importância de incrementar a acção multilateral da CPLP em matéria 

de capacitação, partilha de experiências, iniciativas em rede, desenvolvimento de 

parcerias e promoção de respostas colectivas, de curto, médio e longo prazo; 

 

Reforçando a necessidade de estabelecer um diálogo fluido da CPLP com Organismos 

Internacionais que desenvolvem um papel chave para o desenvolvimento dos Estados-

Membros da Comunidade na área da saúde, com especial atenção para UNITAID, 

onde estão disponíveis iniciativas de financiamento para tratar das principais doenças 
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como VIH/SIDA (HIV/AIDS), malária e tuberculose, bem como co-infecções e co-

morbidades do VIH como o cancro cervical e a hepatite C; 

 

Cientes da importância e pertinência do “Plano Estratégico de Cooperação em Saúde 

da CPLP (PECS-CPLP)” como instrumento primordial para orientar a cooperação em 

saúde da CPLP e fomentar o relacionamento da Comunidade com diferentes parceiros 

de desenvolvimento no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

 

Reafirmando a vontade política dos Estados-Membros da CPLP para continuar a 

partilhar, de forma regular e oportuna, por via das redes já constituídas no âmbito do 

PECS-CPLP e outras que se revelem pertinentes, diferentes práticas que contribuam 

para uma recuperação pós-pandemia sustentável; 

 

Reiterando o seu compromisso com as deliberações aprovadas pela VI Reunião de 

Ministros da Saúde da CPLP, em Março de 2022, nomeadamente no quadro da 

concretização das atividades previstas no Plano de Acção 2022-2024, e enaltecendo os 

esforços desenvolvidos pela Presidência de Angola para concretizar até ao final de 

2023:   

a. A realização da I Conferência da CPLP sobre Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), em Luanda; 

b. A realização de uma Conferência da CPLP sobre “One Health/Uma Só Saúde”, 

em Cabo Verde; 

c. A realização do IV Encontro Luso Brasileiro de Avaliação em Saúde, em Lisboa; 

d. A realização da V Reunião Ordinária da Rede dos Institutos Nacionais de Saúde 

Pública – RINSP-CPLP, em Maputo, e 

e. O lançamento do “Programa de Cooperação para Elaboração dos Guias 

Alimentares”; 

 

Tomando boa nota das informações apresentadas pelo “Global Leaders Group on 

Antimicrobial Resistance (GLG-AMR)” quanto ao impacto da Resistência 

Antimicrobiana (RAM) na saúde humana, animal, vegetal e ambiental, segurança 

alimentar e consequente aumento do risco de pobreza de milhões de pessoas nos 

países de baixa e média renda; 

 

Tomando boa nota do “Apelo à Ação” da Rede Lusófona da Sociedade Civil para a 

Saúde, no seguimento da Conferência “Semana Internacional do Teste 2022”, realizada 

em Novembro de 2022, em Maputo, para que se volte a organizar o “Congresso da 
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CPLP sobre VIH/SIDA e IST”, que não se concretiza deste a sua terceira edição, 

realizada em 2010, e 

 

Considerando a proposta e as recomendações do Grupo Técnico de Revisão do PECS-

CPLP; 

 

 

DECIDEM 

 

• Aprovar o “PECS-CPLP 2023-2027”, reconhecendo-o como instrumento 

primordial de orientação da cooperação em saúde da CPLP para fomentar o 

relacionamento da Comunidade com diferentes parceiros de desenvolvimento 

nesse sector; 

 

• Incrementar esforços para dotar o PECS-CPLP com recursos financeiros, ou de 

outras tipologias, que permitam reforçar a execução das iniciativas nele 

previstas; 

 

• Apelar aos parceiros de desenvolvimento da CPLP para que se juntem aos 

esforços a promover pelos Estados-Membros e, no curto e médio prazo, 

incrementem o desenvolvimento de actividades de cooperação com a CPLP 

para a implementação do PECS-CPLP, e 

 

• Promover, até ao final de 2023, uma Mesa Redonda com o propósito de 

mobilizar os Observadores Associados e outros parceiros de desenvolvimento 

para a execução do PECS-CPLP. 

 
 

 

Feita a 9 de Março de 2023. 

 

 

 

________________________________________ 

Pela República de Angola 

SÍLVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA 

Ministra da Saúde  
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________________________________________ 

Pela República Federativa do Brasil 

NÍSIA TRINDADE LIMA  

Ministra da Saúde 

 

 

________________________________________ 

Pela República de Cabo Verde 

FILOMENA GONÇALVES  

Ministra da Saúde 

 

 

________________________________________ 

Pela República da Guiné-Bissau 

DIONÍSIO CUMBA  

Ministro da Saúde Pública 

 
 
________________________________________ 
Pela República da Guiné Equatorial 

JUSTINO OBAMA NVE 

Ministro Delegado da Saúde e do Bem-Estar Social 

 

 

________________________________________ 

Pela República de Moçambique 

ILESH JANI 

Vice-Ministro da Saúde 

 

 

________________________________________ 

Pela República Portuguesa 

MARGARIDA TAVARES 

Secretária de Estado da Promoção da Saúde 
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________________________________________ 

Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe 

CÉLSIO JUNQUEIRA  

Ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais 

 

 

________________________________________ 

Pela República Democrática de Timor-Leste 

ODETE MARIA FREITAS BELO  

Ministra da Saúde 


