VII CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
XIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Lisboa, 24 de Julho de 2008
Resolução sobre o Empenhamento da CPLP no Combate ao VIH/SIDA
O Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), reunido em Lisboa, na sua XIII Reunião Ordinária, no dia 24 de Julho
de 2008;
Reconhecendo que a epidemia do VIH/SIDA constitui uma ameaça global à
saúde pública e representa um sério desafio ao desenvolvimento, à redução da
pobreza, à igualdade de género e à estabilidade social dos seus Estados
membros;
Reafirmando o seu compromisso com os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (2000), com a Declaração de Compromisso sobre VIH/SIDA “Crise
Global – Acção Global”, adoptada em 2001 na 26ª Sessão Especial da Assembleia
Geral da ONU, e com a Declaração Política sobre VIH/SIDA, adoptada em
2006 na Reunião de Alto Nível da Sessão Extraordinária da Assembleia Geral
da ONU sobre VIH/SIDA;
Reafirmando, igualmente, os compromissos firmados no âmbito da CPLP,
nomeadamente a “Declaração sobre VIH/SIDA“ (Maputo, Julho de 2000), a
“Resolução sobre o Combate ao VIH/SIDA“ (Brasília, Julho de 2002), o “Acordo
de Cooperação sobre o Combate ao VIH/SIDA“ (Brasília, Julho de 2002) e a
“Resolução sobre a Luta contra o VIH/SIDA“ (São Tomé, Julho de 2004);
Tendo em atenção a “Carta do Rio de Janeiro”, assinada em Março de 2008, pelos
Ministros da CPLP durante a Reunião Ministerial “Políticas para Mulheres e HIV:
Construindo Alianças entre Países de Língua Portuguesa para o Acesso Universal”;
Considerando as conclusões da I Reunião de Ministros da Saúde da CPLP,
realizada em Abril de 2008, na cidade da Praia, Cabo Verde;
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Tendo tomado conhecimento da realização, em Abril de 2008, do II Congresso da
CPLP sobre DST e VIH/SIDA e das recomendações contidas na “Carta do Rio
de Janeiro”;
Congratulando-se com a realização, a 10 e 11 de Junho de 2008, em Nova Iorque,
da Reunião de Alto Nível da Assembleia-Geral da ONU sobre VIH/SIDA,
ocasião em que se procedeu à avaliação da implementação da Declaração de
Compromisso sobre VIH/SIDA “Crise Global – Acção Global” de 2001, e da
Declaração Política sobre VIH/SIDA de 2006; e com o Encontro de
Representantes Permanentes e Chefes de Delegação dos Estados Membros da
CPLP, quando se reafirmou o interesse da cooperação nesta área;
DECIDE:
1. Apoiar as recomendações emanadas da Reunião de Alto Nível da
Assembleia-Geral da ONU sobre VIH/SIDA, encorajando os Estados
membros da CPLP a darem passos para a sua implementação;
2. Apoiar, com vista ao reforço das respostas nacionais ao VIH/SIDA, o
estabelecimento, no quadro do processo de elaboração do Plano Estratégico
de Cooperação em Saúde da CPLP, de uma agenda de cooperação intracomunitária que, ao privilegiar as prioridades estabelecidas no âmbito das
Nações Unidas para o combate à epidemia, (a) possibilite uma maior
capacidade de decisão dos homens e das mulheres, com base no acesso à
informação, educação e cuidados de saúde sexual e reprodutiva, e um maior
envolvimento da sociedade civil no seu combate; e (b) contemple também as
orientações e compromissos decorrentes de outros encontros, onde esta
problemática tem vindo a ser tratada, nomeadamente, a Reunião Ministerial
“Políticas para Mulheres e HIV: Construindo Alianças entre os Países de Língua
Portuguesa para o Acesso Universal”, a I Reunião de Ministros da Saúde da
CPLP e a Reunião da Rede do VIH/SIDA da CPLP;
3. Congratular-se com a disponibilidade da ONUSIDA, Programa Conjunto das
Nações Unidas para o combate do VIH/SIDA, para estabelecer uma
parceria estratégica valorizando o apoio técnico à CPLP.

Feita em Lisboa, a 24 de Julho de 2008
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