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O Centro de Formação Médica Especializada (CFME) 
é um projecto integrante do Plano Estratégico de 
Cooperação em Saúde (PECS-CPLP 2009/2012), fun-
damentado no Eixo 1: Formação e Desenvolvimento 
da Força de Trabalho em Saúde.

Inaugurado a 29 de Outubro de 2010, o CFME já 
tem alguns programas de formação previstos para 
2010/2011, compreendendo as seguintes áreas:

• Cardiologia (2 semanas);

• Infecciologia (3 semanas);

• Saúde materna, infantil e juvenil  
(2 semanas x 2 edições);

• Saúde Pública (12+6 Meses);

• Tratamento da ferida e da dor (2 semanas).



Para dinamização do Centro de Formação Médica 
Especializada, projecto que tem como entidade exe-
cutora a Comunidade Médica da Língua Portuguesa 
(CMLP), foi criada uma Comissão Instaladora compos-
ta por representantes do Ministério da Saúde de Cabo 
Verde, da CMLP, do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical (IHMT) de Portugal, do Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa (IILP) e coordenada pelo Secre-
tariado Executivo da CPLP.

Com o apoio do Projecto de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Recursos Humanos em Saúde da CE (PADRHS_PA-
LOP), da Comissão Europeia, foi possível dotar o CFME 
de mobiliário e equipamento informático, bem como 
estruturar as áreas jurídica, contabilística, de gestão de 
projectos, informática, comunicação e imagem e secre-
tariado académico. 

O CFME assume-se, agora, como um importante ins-
trumento do PECS-CPLP, ajudando a cumprir a sua fi-
nalidade máxima: contribuir para o reforço dos siste-
mas de saúde dos Estados membros da CPLP, de forma 
a garantir o acesso universal a cuidados de saúde de 
qualidade.

A II Reunião dos Ministros da Saúde da CPLP, Maio de 
2009, Lisboa, adoptou o Plano Estratégico de Coopera-
ção em Saúde (PECS-CPLP) para o período 2009/2012, 
um compromisso colectivo de cooperação estratégica 
entre os Estados-membros no sector da Saúde.

O financiamento do PECS-CPLP será garantido por 
várias fontes, incluindo recursos disponibilizados 
pelos Estados membros da CPLP, através dum meca-
nismo financeiro próprio criado para o efeito, por 
organizações internacionais e outros parceiros de 
desenvolvimento, tendo sempre em atenção o prin-
cípio da sua harmonização com os Planos Nacionais 

de Saúde de cada Estado-membro. A mobilização 
conjunta de recursos sustentáveis, com base em 
contributos dos Estados membros, parcerias público-
-privadas e recurso a mecanismos de financiamento 
inovadores, tornará mais plausível o cumprimento 
dos objectivos preconizados pelo PECS-CPLP.

No que se refere ao PECS-CPLP 2009-2012, este apre-
senta um Orçamento Indicativo de cerca de 14 milhões 
de euros, estando 67 por cento destes fundos consig-
nados a acções do Eixo 1, referentes à formação e ao 
desenvolvimento da força de trabalho em saúde.

Tendo como pano de fundo os Objectivos de Desenvol-
vimento do Milénio (ODM), o PECS-CPLP tem, também, 
como missão apoiar os Estados-membros na consecu-
ção das metas relativas à melhoria das condições de 
saúde das suas populações, visando prestar um contri-
buto para a redução da mortalidade infantil, melho-
ria da saúde materno-infantil e combate ao VIH/SIDA, 
malária e outras doenças graves.

EIxOS ESTRATégICOS:

1) Formação e Desenvolvimento da Força de 
Trabalho em Saúde;

2) Informação e Comunicação em Saúde;

3) Investigação em Saúde;

4) Desenvolvimento do Complexo Produtivo  
da Saúde;

5) Vigilância Epidemiológica e Monitorização  
da Situação de Saúde;

6) Emergências e Desastres Naturais;

7) Promoção e Protecção da Saúde.


