PECS-CPLP - Balanço / Grau de execução (2018-2019)
V Reunião de Ministros da Saúde da CPLP
11-13 de dezembro de 2019
EIXOS/ ATIVIDADES

Entidade Coord.

Assessoria
Técnica

Execução

Produtos/ Resultados realizados

EIXO 1: Formação e Desenvolvimento da Força de Trabalho em Saúde (FTS)
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o
desenvolvimento, implementação e avaliação de Planos
Nacionais de Desenvolvimento de Recursos Humanos
em Saúde (PNDRHS)

Rede de Planeamento
em Saúde da CPLP
(a criar)

IHMT

Apoiar a estruturação de Escolas Nacionais de Saúde
Pública em todos os países e dinamizar a Rede de
Escolas Nacionais de Saúde Pública (RENSP-CPLP)

RENSP-CPLP em
processo de criação

FIOCRUZ
Escola ENSP NOVA

EM CURSO

FIOCRUZ

EM CURSO

RINSP-CPLP
Comissão Temática
SSAN

FIOCRUZ
IHMT

EM CURSO

- Foi produzido um documento de análise para cada país e definir de um
quadro analítico partilhado, a nível CPLP e apresentado em dez de 2018;

Comissão Temática
SSAN?

IHMT

EM CURSO

- Realizar um Seminário sobre CSP-CPLP, em 2020, com a participação de
quadros especialistas de todos os países da CPLP e representantes de países
com o estatuto de Observador Associado;

Apoiar a estruturação e fortalecer as Escolas Técnicas de
Saúde em todos os países e sustentação e dinamização RETS-CPLP
da RETS

(por definir)

Nada a reportar.
- Fevereiro de 2019, ENSP de Lx – foi iniciado debate para a criação Rede de
Escolas Nacionais de Saúde Pública RENSP-CPLP;
- Coordenação ENSP de BR e ENSP de PT
- Articulação com RETS-CPLP sobre temas como CSP
- Novembro 2018, RdJ – 4º RG RETS CPLP;
- Plano de Trabalho aprovado com indexação ao PECS-CPLP, aos ODS e
refletindo pós Astana (CSP) - com assinatura de todos os EM da CPLP.

EIXO 2: Sistemas Nacionais de Saúde (SNS)
Analisar os sistemas nacionais de saúde nos países da
CPLP recorrendo a um quadro de referência comum,
incluindo propostas de fortalecimento da sua
universalidade, integralidade, equidade e qualidade
Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço dos
modelos de cuidados de saúde primários/ atenção
primária de saúde de forma a garantir o seu acesso
universal

Apoiar a instalação e o desenvolvimento dos Institutos
Nacionais de Saúde Pública como alicerces científicotécnicos dos sistemas nacionais de saúde

RINSP-CPLP

FIOCRUZ

EM CURSO

- Missão Técnica ao INSP Angola;
- Preparação de um projeto apresentado ao CDC África, no âmbito da União
Africana;
- O Curriculum do curso de mestrado sobre Entomologia está concluído e
aguarda financiamento para arrancar;
- Preparação de uma missão ao INSP RGB em jan./fev. de 2020, com
incidência na temática laboratorial;
- Missão prevista a São Tomé e Principie ou Timor-Leste;

EIXOS/ ATIVIDADES

Entidade Coord.

Assessoria
Técnica

Execução

Produtos/ Resultados realizados

Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço da
capacidade nacional de regulação e inspeção do setor
da saúde

Rede de Instituições
Públicas de Regulação e
IHMT
Inspeção do Setor da
Saúde - RIPRISS (a criar)

EM CURSO

- RIPRISS criada em novembro de 2018;
- Plano de Trabalho em aprovação;
- Previsão de realização de um Fórum dos Inspetores Gerais de Saúde (data
a definir)

Cooperar bi e/ou multilateralmente para o reforço da
capacidade de planeamento estratégico e avaliação

Rede de Planeamento
em Saúde da CPLP
(a criar)

IHMT

(por definir)

Nada a reportar.

Capacitar os Ministérios da Saúde para ações em
Diplomacia da Saúde para atuação em fora
internacionais e cooperação internacional em saúde

Rede de Assessorias
Internacionais dos
Ministérios da Saúde/
MRE/ SECPLP (a criar)

FIOCRUZ
IHMT

EM CURSO

- Reuniões conjuntas no âmbito da AMS de 2019 e na reunião África da OMS
- Reunião do SECPLP com DG OMS em fev de 2019, comprometendo OMS
com conferência internacional em CSP e revisão do MdE entre CPLP e OMS

Promover e apoiar a gestão participativa dos sistemas
nacionais de saúde em todos os níveis

(por definir)

FIOCRUZ
IHMT

(por definir)

Nada a reportar.

Analisar alternativas sobre a ampliação e melhoria do
acesso da população a insumos e tecnologias para o
diagnóstico, prevenção e terapêutica de qualidade

Grupo de Trabalho ad
hoc

FIOCRUZ
IHMT

(por definir)

Nada a reportar.

Implantar a Rede de Centros Técnicos de Instalação e
Manutenção de Equipamentos (CTIME)

Rede de Centros
Técnicos de Instalação e
FIOCRUZ
Manutenção de
IHMT
Equipamentos – CTIME
(a criar)

EM CURSO

- Atividades de avaliação prévia efetuada com apoio técnico da UNICAMP
- Proposta técnica para a criação de Centros Técnicos de Instalação e
Manutenção de Equipamentos (CTIME): CTIME Maputo, missão em 2014
com apoio UNICAMP- - - Avaliada colaboração com outros atores (SUCH e
INSA PT)

Estruturar o Programa e-Português no âmbito do PECSCPLP

Grupo de Trabalho (CV,
PT, BRA, STP)

FIOCRUZ
IHMT

(por definir)

- Não foi possível concluir indicação de pontos focais por todos os países
- 4 Países: Brasil, CV, Portugal e STP

Estabelecer a Rede de Bibliotecas em Saúde da CPLP

Rede de Pontos Focais
do Programa ePortuguês (a criar)

FIOCRUZ
IHMT

(por definir)

Nada a reportar.

EM CURSO

- Grupo de telemedicina em formação com indicação de vários PFs pelos
países
- A I Reunião de Telemedicina e Telessaúde da CPLP
- Saúde Digital em língua portuguesa – teve lugar em setembro de 2017, na
Praia, em Cabo Verde, tendo aprovado um plano de trabalho que foi levado
à IV RMS, Brasília, 2017
- Está em debate uma estratégia de telesaúde para a CPLP (Roteiro
estratégico)

EIXO 3: Informação e Comunicação em Saúde (ICS)

Estabelecer o Grupo de Trabalho permanente da CPLP
em Telemedicina e Telessaúde

Grupo de Trabalho em
Telemedicina e
Telessaúde (a criar)

FIOCRUZ
IHMT

EIXOS/ ATIVIDADES

Entidade Coord.

Assessoria
Técnica

Execução

Produtos/ Resultados realizados
- Atualização do Portal da CPLP-Saúde, com hiperligações para os portais dos
EM em operação
- Criar reciprocidade nos EM da CPLP;

Rede de Pontos Focais
Atualizar o formato e conteúdo, fortalecer e dinamizar a
do Programa eutilização do Portal CPLP-Saúde pelos Estados-Membros
Português (a criar)

SECPLP

EM CURSO

Cooperar para a elaboração / aperfeiçoamento de
portais / relatórios, informes e outras publicações de
caráter institucional dos sistemas nacionais de saúde
dos Estados-Membros

Rede de Pontos Focais
do Programa ePortuguês (a criar)

Rede de Pontos
Focais do
Programa ePortuguês

(por definir)

Nada a reportar.

Ampliar a cooperação para o fortalecimento de centros
de investigação em saúde – com prioridades para as
áreas de determinação e vigilância em saúde, gestão de
sistemas de saúde e pesquisa biomédica

RINSP-CPLP

FIOCRUZ
IHMT

(por definir)

- Fortalecer a investigação da RINSP com tratamento de temas como: CSP,
entomologia médica, epidemiologia de campo, DST
- Fortalecer a investigação/ pesquisa clínica

Fortalecer a interação entre as redes temáticas de
investigação (RIDES VIH/SIDA; Malária; Tuberculose,
etc.) e as redes estruturantes, com particular ênfase
para a RINSP

RINSP-CPLP

FIOCRUZ
IHMT

EM CURSO

- Reunião conjunta das RIDES em abril de 2018 no RdJ
- Integração das RIDES na RINSP CPLP com a indicação de Pontos Focais com
origem nos INSP

EIXO 4: Investigação em Saúde

EIXO 5: Monitorização e Análise da situação de saúde e do cumprimento dos ODS
Estabelecer e dinamizar um processo permanente de
consulta da RINSP / CPLP com os Pontos Focais para os
ODS na CPLP e outros Pontos Focais Setoriais da CPLP
potencialmente encarregados da implementação de
outros ODS
Desenvolver metodologia e cooperação técnica para a
criação e implementação de Observatórios Nacionais de
Saúde – ONS, com foco na determinação social e
iniquidades em saúde
Implantar Sistema de Monitorização de Indicadores de
Saúde em Todas as Políticas que permitam avaliar os
ODS no âmbito da CPLP

Estabelecer o GARD-CPLP

Grupo de Trabalho
sobre Saúde no
Contexto da Agenda
2030, no âmbito da
RINSP / CPLP

FIOCRUZ

(por definir)

- Não foram indicados pontos focais por parte dos países, à exceção de
Portugal
- Prazo 29 fev para se concluir (SECPLP faz consulta)

RINSP-CPLP

FIOCRUZ

(por definir)

Nada a reportar.

RINSP-CPLP

FIOCRUZ

(por definir)

Nada a reportar.

EM CURSO

- GARD constituído. Grupo de coordenação com coordenadores nacionais
nomeados pelos Ministérios da saúde ou pontos focais constituída.
Coordenação conjunta IHMT e coordenador nacional do Brasil até 2021;
- Plano de Ação até 2023 aprovado, baseada em eixos de: comunicação,
formação, investigação e serviços de saúde (coordenação temática com
CSP);
- Falta indicação PF da RGB e STP

Rede GARD Criada

IHMT

EIXOS/ ATIVIDADES

Criar a Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP

Entidade Coord.

Assessoria
Técnica

Rede de Bancos de Leite
FIOCRUZ
Humano da CPLP criada

Execução

Produtos/ Resultados realizados

EM CURSO

- 2ª Reunião da Rede de BLH, em outubro de 2019
- Instalação da Coordenação técnica da Secretaria Executiva na FIOCRUZ,
RdJ, em out 2019
- Bancos criados em CV, Moçambique e Angola
- Perspectivar o alargamento da rede a STP
- Propor a institucionalização do Dia Mundial de Doação de Leite Humano da
CPLP, com base em argumentos estratégicos e de saúde pública (Adoção a
nível da CPLP + proposta para UN)

(por definir)

- Estabelecer um fluxo de comunicação dos Pontos Focais nacionais do
regulamento sanitário internacional
- Reuniões semestrais (virtuais) para promover a cooperação/ monitorização
de actividades de vigilância
- Mediar a participação dos EM em fora relacionado ao tema
- Criar iniciativas de capacitação/ formação de técnicos para vigilância e
resposta a emergências
- Refletir sobre esta questão ate 29 de fev – INSA, FIOCRUZ, INSP CV

EIXO 6: Vigilância e Resposta a Emergências em Saúde Pública

Cooperar bi e/ou multilateralmente no Fortalecimento
de Capacidades em Vigilância e Resposta a Emergências
em Saúde Pública



Grupo de Trabalho
sobre Capacitação em
Resposta a Emergências RINSP
em Saúde Pública
(a criar)

Rede de Enfermagem da Saúde da Mulher – institucionalizada

