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5. Apresentação e discussão do Relatório da Presidência cessante da
Reunião de Ministros

 Informar que apresentará brevemente os principais feitos
do Brasil no setor da saúde durante sua presidência desta
agenda, exercida nos últimos dois anos.
 Sob

o

lema

“A

CPLP

e

a

Agenda

2030

para

o

Desenvolvimento Sustentável”, no setor saúde o Brasil
priorizou

o

fortalecimento

do

Plano

Estratégico

de

Cooperação em Saúde da CPLP (PECS-CPLP), visando à
estruturação dos Sistemas Nacionais de Saúde dos Estados
membros.
 Afirmar que o compromisso do Brasil com a temática pode
ser exemplificado por meio das seguintes iniciativas:
- Reestruturação e aprovação do Plano Estratégico de
Cooperação em Saúde 2018-2021 (PECS-CPLP), levando
em conta as recomendações das reuniões do Grupo
Técnico em Saúde e da IV Reunião de Ministros da Saúde
em outubro de 2017 em Brasília;
- Dinamização do trabalho das redes já estabelecidas no
âmbito do PECS-CPLP por meio do apoio à realização de
reuniões e atividades de formação;
- Manutenção dos ambientes de concertação entre altas
autoridades da saúde em fóruns internacionais, em que
são atualizadas as prioridades comuns e definidas
estratégias de atuação no âmbito do bloco;
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- Relembrar o Lançamento da Rede de Bancos de Leite
Humano da CPLP (rBLH-CPLP), ocorrido em outubro de
2018 na Cidade da Praia, em coordenação com Cabo
Verde, bem como a realização da II Reunião da rBLHCPLP, em novembro de 2019 no Rio de Janeiro;
- Destacar que o Ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique
Mandetta, esteve pessoalmente na inauguração do
primeiro banco de leite humano (BLH) de Angola,
realizada conjuntamente com a Senhora Ministra da
Saúde de Angola, Silvia Lutuca, em 18 novembro de
2019;
- Destacar que se trata do terceiro BLH do continente
africano cuja instalação e operação se apoia na Rede
de Bancos de Leite Humano da CPLP e que está prevista
a abertura de uma quarta unidade na África em 2020 (a
segunda de Cabo Verde);
- Ressaltar

que

Portugal

também

contou

com

a

cooperação brasileira para a estruturação do seu banco
de leite humano.



Por fim, após este breve relato da presidência do Brasil,
desejar êxito à presidência de Cabo Verde na condução
dos trabalhos e reiterar o compromisso do Brasil na
cooperação com os países dessa Comunidade.
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