
EMBARGO UNTIL 21 JULY 

 
CONVITE  

 
 À MARGEM DA VII CIMEIRA DE CHEFES DE ESTADO E DE 

GOVERNO DA CPLP 
 

REALIZA-SE EM LISBOA O PRIMEIRO FÓRUM PARA AS 
QUESTÕES DA SAÚDE DA SOCIEDADE CIVIL DA CPLP 

 
Centro Cultural de Belém, Lisboa  

Dia 24 de Julho, quinta-feira, pelas 15h00 
 

Por iniciativa do Dr. Jorge Sampaio, Embaixador da Boa Vontade da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para as 

Questões da Saúde e Enviado Especial das Nações Unidas para a Luta 
Contra a Tuberculose, realiza-se, no próximo dia 24 de Julho, o Primeiro 

Fórum para as Questões da Saúde da Sociedade Civil da CPLP.  
 
Este Fórum tem como principais objectivos:  

 
• Impulsionar a criação de uma rede da sociedade civil da CPLP para as 

questões da saúde, especialmente na área dos objectivos de 
desenvolvimento do Milénio nº6, isto é do combate ao HIV/SIDA, Malária e 
Tuberculose. 

 
•  Incentivar a criação de um comité de acompanhamento das políticas de 

saúde da CPLP, 
 
• Solicitar a mobilização conjunta de recursos sustentáveis para a melhoria 

da saúde pública na CPLP 
 

• Promover a realização de fóruns da sociedade civil em paralelo às 
cimeiras de Chefes de Estado e de governo da CPLP.  

 
No âmbito do Fórum, será ainda feita a apresentação de um livro de banda 
desenhada – Luís Figo and the World Tuberculosis Cup. Esta reconhecida estrela 
internacional do futebol dá, desta forma original, a cara por uma campanha que 
pretende chamar a atenção dos jovens de todo o Mundo, para o facto da tuberculose 
ser uma doença que se pode prevenir e curar.  
 
Estima-se que, todos os anos, mais de 9 milhões de pessoas contraem tuberculose, 
em todo o mundo, e que 1,7 milhões de pessoas morrem com esta doença.  
 
 
 



 
Ver mais informações em anexo.  
 
Para informações adicionais, por favor, contactar: 

• Aurélia Martins aureliamartins@netcabo.pt Telefone: 91 7593269  
• Zélia Rego zrego@grupogci.net Telefone: 21 358 3095 ou 93 360 94 91 
• Sofia Silva ssilva@grupogci.net Telefone: 21 350 92 71 ou 93 721 38 88  


