
  

Para mais informações adicionais, por favor contactar: 
Aurélia Martins aureliamartins@netcabo.pt - 91 7593269  

Zélia Rego zrego@grupogci.net - 93 360 94 91 / Sofia Silva ssilva@grupogci.net - 93 721 38 88 

1 

 

EMBARGO UNTIL 24 JULY 

 
 

APELO À ACÇÃO – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DA CPLP PARA 
ACTUAR JUNTO DOS GOVERNOS 

 

Jorge Sampaio apoia criação de comité de 
acompanhamento das doenças que mais 
matam nos países de língua portuguesa 

 

Jorge Sampaio promove reforço do papel da sociedade civil na área da saúde pública 

da CPLP e chama a atenção para a necessidade de criar uma rede de controlo das 

grandes pandemias do Século XXI – SIDA, Tuberculose e Malária. 

 

As grandes pandemias do Século XXI – SIDA, Tuberculose e Malária estão em discussão 
no Primeiro Fórum para as Questões da Saúde da Sociedade Civil da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), a decorrer hoje no Centro Cultural de Belém.  
 
Jorge Sampaio, Embaixador da Boa Vontade da CPLP para as Questões de Saúde e 
Enviado Especial das Nações Unidas para a Luta Contra a Tuberculose, pretende criar uma 
plataforma de diálogo entre os governos e as organizações da sociedade civil dos países da 
CPLP, tendo como ponto de partida a prevenção e o tratamento das doenças infecciosas 
que matam milhões de pessoas nos países de língua portuguesa.  
 
 
Este Fórum tem quatro grandes 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. 

 
Esta rede deverá ser coordenada por Pontos Focais que, em cada um dos países da 
CPLP – Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde, Guiné, Brasil, Timor e 
Portugal, se encarregarão de coordenar a actuação da sociedade civil, de facilitar e 
fortalecer a cooperação e a troca de experiências e capacidades técnicas entre as 
sociedades e os respectivos Governos. Devem ainda fazer-se representar junto do 
Secretário-Executivo da CPLP e nas reuniões internacionais. 
 
•  Incentivar a criação de um comité de acompanhamento das políticas de saúde 

da CPLP, em que participem os Pontos Focais em representação da sociedade 
civil 

 
• Solicitar a mobilização conjunta de recursos sustentáveis para a melhoria da 

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

 
 
 
 
 
“É fundamental a criação de uma rede sólida e funcional de Representantes das 
organizações da Sociedade Civil que possa actuar de forma coordenada junto dos Governos 
e da CPLP, gerar sinergias e conjugar esforços e recursos com vista a obter progressos no 
domínio da saúde pública, especialmente em relação à três grandes pandemias que mais 
afectam a populações de expressão portuguesa. Só através do reforço da cooperação no 
espaço da CPLP e de uma melhor inserção multilateral da própria CPLP poderemos vencer 
o grande desafio que é a melhoria da saúde pública e a erradicação das grandes 
pandemias”, explica Jorge Sampaio.  
 
 
As conclusões deste Fórum, o Apelo à Acção assim como Press Release 
estarão disponíveis no dia do Fórum no site da Casa do Regalo – 
www.jorgesampaio.pt. 
 
 
 
Dados Cronológicos:  

• Declaração sobre HIV/SIDA – Julho de 2000, Maputo.  
• Resolução sobre o combate ao HIV/SIDA – Julho de 2002, Brasília.  
• Resolução sobre a luta contra o HIV/SIDA – Julho 2004, São Tomé.  
• Resolução sobre o Combate à Malária/Paludismo – Julho 2004, São Tomé.  
• Acordo de Cooperação sobre o Combate à Malária/Paludismo – Julho 2004, 

São Tomé.  
• VI – Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP – Assinatura 

da Declaração sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio: Desafios 
e Contribuições da CPLP – 17 de Julho de 2006, em Bissau.  

• Reunião de Ministros da Saúde da CPLP – 11 e 12 de Abril 2008, Cidade da 
Praia. 

• Resolução sobre a elaboração de um Plano Estratégico de Cooperação em 
Saúde da CPLP (PESC/CPLP) - 11 e 12 de Abril 2008, Cidade da Praia.  

 
 
 
Sobre o Fórum para as Questões da Saúde da Sociedade Civil da CPLP: 
 
Este Fórum realiza-se em paralelo à VII Cimeira de Chefes de Estado de Governo da CPLP, do dia 
25 de Julho e reúne um vasto leque de representantes da sociedade civil de todos os países de 
língua portuguesa, vocacionados para a área da saúde pública, pertencentes a organizações não 
governamentais (ONG), grupos activistas, organizações religiosas, fundações, empresas, institutos 
de investigação e universidades entre muitas outras entidades que designadamente integram a rede 
de observadores da CPLP.  
Foram ainda convidados a participar neste encontro representantes dos Governos da CPLP, bem 
como da União Africana, da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Fundo Global para a Sida, a 
Malária e a Tuberculose, da ONUSIDA e da UNITAID  
 


