Missão Permanente da República da Guiné Equatorial junto da CPLP
LISBOA-PORTUGAL

V REUNIÃO DE MINISTROS DA
SAÚDE DA CPLP
Por Exmo. Sr. D. Tito Mba Ada, em
representação do Ministro da Saúde e
Bem-Estar Social da Guiné Equatorial
Excelentíssimos Senhores Ministros aqui presentes,
Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo da CPLP,
Excelentíssimos Senhores Representantes dos Países Irmãos da CPLP,
Senhores Representantes das Organizações Internacionais e Nacionais
aqui presentes,
Distintas Senhoras e Senhores:
Para mim, é uma honra representar a Guiné Equatorial, nesta Reunião de
Ministros da Saúde da CPLP, com o objectivo de aprender, reforçar os laços de
cooperação para o desenvolvimento e melhoria das políticas de saúde no meu
País, no âmbito da CPLP.
Em nome do Governo da República da Guiné Equatorial, que tenho a honra de
representar, gostaria em primeiro lugar de felicitar as excelentes relações de
amizade e o espírito de cooperação entre todos os membros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, e de reafirmar o compromisso do meu País com
a solidariedade internacional e cooperação na área da saúde.
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Excelências, minhas senhoras e meus senhores,
A Guiné Equatorial tem um compromisso com a solidariedade internacional e
a cooperação na área da Saúde. Neste sentido, o meu País fez parte da
Conferência de Doadores do Ébola, tendo contribuído com 3 milhões de dólares
em apoio ao combate à pandemia do Ébola. Como Estado-Membro da CPLP,
este é, também, um contributo da Comunidade para a erradicação deste flagelo
no continente africano;
Na área da saúde alimentar, fizemos contribuições significativas para
iniciativas pan-africanas, como uma contribuição de 30 milhões de dólares para
o Fundo Fiduciário para Segurança Alimentar em África. Como
Estado-Membro da CPLP, este é um contributo da Comunidade para a
erradicação da fome em África;
Patrocinamos, com um apoio anual de 2 milhões de dólares, o Prémio
UNESCO-Ciências da Vida, que visa melhorar a saúde e condições de vida de
todos nós, através da investigação científica e procura de novas e inovadoras
soluções para os problemas que afligem a humanidade. Este Prémio já
distinguiu, entre outros, investigadores de Portugal e do Brasil, pelo que
instamos todos os Estados-Membros a encorajarem a comunidade científica a
contribuir para a partilha do conhecimento, concorrendo a este Prémio com os
seus melhores trabalhos de investigação científica. Este é o nosso contributo
para o avanço da Ciência, e é o contributo da Comunidade a que pertencemos.
Contribuímos, recentemente, com ajuda de emergência para vários países que
sofreram desastres naturais, nomeadamente Moçambique e São Tomé e
Príncipe. Este foi o nosso contributo solidário e, ao mesmo tempo, como
Estado-Membro da CPLP, o contributo da Comunidade.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores,
Para levar a cabo políticas de saúde, a Guiné Equatorial possui 2 Hospitais
Regionais, 5 Hospitais Provinciais, 11 Hospitais Distritais, 65 centros de saúde,
e 54 em construção nos distritos urbanos.
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O Sistema de Saúde em vigor que permite a implementação destas políticas é
do tipo piramidal, com estruturas administrativas e/ou gerenciais, e estruturas
de atenção em três níveis hierárquicos, com ênfase na sua descentralização,
com base no sistema de Atenção Básica de Saúde.
Existem várias cooperações bilaterais no sector da saúde no País,
nomeadamente com Espanha, Cuba e China.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores,
Nos últimos 5 anos, o meu País iniciou um extenso processo de elaboração do
Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde (PNDS), cujos objectivos e
metas estão estabelecidos no ODS 3, acções estratégicas na luta contra a
pobreza e melhoria da qualidade de vida, concluídas na III Conferência
Económica Nacional realizada em 2019.
Em Novembro deste ano foi assinado um acordo de colaboração entre a
Universidade da Califórnia em San Francisco (UCSF) e o Ministério da Saúde
e Bem-Estar Social do meu País.
A colaboração entre o Governo da Guiné Equatorial e a instituição académica
americana deseja alcançar um melhor desempenho das estratégias de saúde
pública por meio da validação e implementação do Plano Nacional de
Desenvolvimento da Saúde (PNDS). O Ministério da Saúde busca o apoio da
UCSF em pesquisa e intervenção em saúde pública, assistência técnica e
formação.
O Ministério da Saúde entende que são necessárias mudanças profundas para
promover melhorias reais no sistema de saúde pública da Guiné Equatorial e,
portanto, desenvolveu o PNDS para iniciar um processo de mudança na
prestação de serviços, pessoal de saúde, sistemas de informação em saúde,
acesso a medicamentos essenciais, financiamento e governação
Mais recentemente, no corrente mês de Dezembro, o Ministério da Saúde e
Bem-Estar Social, com o apoio da UNICEF e da Organização Mundial da
Saúde, lançou a décima sétima fase da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite. Esta acção destina-se a manter o corrente estatuto de País
Livre da Poliomielite.
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Também continuamos a luta sem tréguas contra o Vírus da Imunodeficiência
Humana/SIDA – a incidência continua a ser alta no País, mas os esforços para
garantir o tratamento, bem como a luta contra a estigmatização, têm valido a
pena. Neste sentido, o governo providenciou medicamentos gratuitos para o
tratamento da doença, e a Unidade de Referência de Doenças Infecciosas de
Malabo e Bata – homens e mulheres que acompanham outras pessoas na sua
luta pela sobrevivência – tem contribuído para dar força e esperança àqueles
que pensam que estão condenados.
A elaboração da legislação de protecção social foi desenvolvida com forte
propriedade do Governo, conforme destacado pelo Decreto Presidencial que
nomeou a Comissão Nacional para redigir a lei. Usando estratégias de
intensificação, as taxas de imunização melhoraram em pelo menos 30% de
2016 a 2017. A obtenção de uma cobertura de prevenção de transmissão de mãe
para filho de 90% é uma das mais altas da região, o resultado de uma
colaboração frutuosa entre o Ministério da Saúde, as Nações Unidas,
organizações da sociedade civil e cooperação internacional.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores,
Para os próximos 5 anos, de 2020 a 2024, o Plano Nacional de
Desenvolvimento da Saúde prevê acções estratégicas, nomeadamente: no
aumento do acesso aos serviços de saúde de mãe, mulher e criança; na
promoção da saúde sexual e reprodutiva de qualidade para jovens e
adolescentes; na promoção de uma Cobertura de Saúde Universal (CSU) para
toda a população; na criação de serviços e infra-estrutura básicos (água,
saneamento, higiene, energia, transporte, comunicações etc.) de maior alcance.
Para a obtenção destes objectivos, as prioridades na área da saúde são o
fortalecimento das capacidades institucionais e de recursos humanos, a
reorganização de um sistema de saúde e informação em saúde para reduzir a
morbimortalidade, a gestão de saúde de emergência e catástrofe, a melhoria da
saúde da mãe, da criança e do adolescente, e a promoção da saúde através do
desenvolvimento de um ambiente favorável à saúde e apoio a iniciativas de
mudança de comportamento (tabagismo, alcoolismo, etc.).
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Na área da cooperação em assuntos de saúde, a Guiné Equatorial pretende
partilhar e recolher boas práticas, no sentido de continuar a garantir e melhorar
a saúde dos cidadãos equatoguineenses, fortalecendo as relações multilaterais
e promovendo a confiança do público nas instituições sanitárias.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores,
Em conclusão, afirmo o nosso desejo de que o Plano Estratégico de Cooperação
em Saúde será assumido e implementado, e contamos com a Comunidade como
um todo para enfrentar com segurança e determinação os desafios que nos
esperam. A saúde dos povos é imprescindível para o desenvolvimento e
crescimento da CPLP.
Deixo os meus agradecimentos ao Secretariado Executivo pela organização
desta importante Reunião, bem como as minhas felicitações e agradecimentos
aos meus irmãos de Cabo Verde, pelo excelente trabalho que vêm
desenvolvendo na Presidência pro tempore da CPLP, augurando um futuro de
proveitosos resultados ao leme desta nossa Comunidade.
Muito obrigado!
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