III REUNIÃO DE MINISTROS DA SAÚDE
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Maputo, 12 de Fevereiro de 2014
Resolução sobre a articulação das redes temáticas com as redes estruturantes
da CPLP

As Ministras e os Ministros da Saúde dos Países da Comunidade de Língua
Portuguesa (CPLP) ou seus representantes, reunidos em Maputo, Moçambique,
de 10 a 12 de Fevereiro de 2014, durante a sua III Reunião Ordinária, com o
objetivo de discutir o balanço, sustentabilidade e continuidade do Plano
Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP);
Atendendo a que o PECS/CPLP estabelece como rede de instituições
estruturantes aquelas integradas pelos (i) Institutos Nacionais de Saúde
Pública, (ii) Escolas Nacionais de Saúde Pública, (iii) Escolas Técnicas em Saúde
e (iv) Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos e
considera que estas estruturas compõem os locais onde a maioria das ações de
cooperação será implementada.
Considerando que o PECS/CPLP estabelece que as redes temáticas de
investigação dão suporte técnico-científico aos Ministérios da Saúde e às redes
de instituições estruturantes, congregando competências disponíveis nos
Estados membros.
Recordando que o documento base do PECS/CPLP estabelece que as redes
temáticas deverão passar por um processo de acreditação junto do Grupo
Técnico em Saúde da CPLP e que este documento apresenta já critérios claros
de avaliação;
Tendo presente que o PECS/CPLP reconhece já, no âmbito da CPLP, redes
temáticas como as das IST VIH SIDA e Malária, e recordando que a incorporação
de novas redes temáticas no PECS/CPLP deve ser enquadrada de acordo com
as prioridades definidas por consenso entre os Estados membros com base me
pressupostos já previstos nos documentos base do PECS-CPLP;
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Atendendo a que a Reunião Técnica de Avaliação do PECS – 2009-2012, realizada
no Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa, entre 17 e 18 de Abril de 2013,
no âmbito de uma Reunião do Grupo Técnico da Saúde da CPLP (GTS-CPLP):
a) Acordou que deveria ser reforçado o papel da Rede de Institutos
Nacionais de Saúde (RINSP/CPLP) na consolidação e coordenação das
redes temáticas existentes assim como de eventuais novas redes que
possam vir a ser criadas.
b) Identificou a relativa falta de operacionalidade e alcance nas redes
temáticas como a RIDES IST VIH SIDA e RIDES Malária, tendo sido
acordada a sua incorporação nas Redes Estruturantes existentes,
nomeadamente na RINSP/CPLP
c) Refletiu sobre a necessidade de alargamento e fortalecimento do conceito
e alcance das redes de instituições estruturantes, incluindo àquelas que
ainda não se conseguiram desenvolver;
DECIDEM:
Apoiar mecanismos permanentes de articulação entre as redes temáticas e as redes
estruturantes da CPLP numa lógica de suporte técnico-científico, tendo presente
que estas últimas serão as entidades preferenciais onde a cooperação em saúde no
contexto da CPLP será realizada.

Feita em Maputo, a 12 de Fevereiro de 2014
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