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III REUNIÃO DE MINISTROS DA SAÚDE  
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Maputo, 12 de Fevereiro de 2014 

 

 

Resolução sobre a Agenda do Desenvolvimento pós-2015 e Reforço da posição 
da CPLP nos fora internacionais 

 
 
 
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);  
 
Reafirmando a importância atribuída pela CPLP aos ODM, tanto ao nível nacional 
como no quadro do Programa Indicativo de Cooperação da CPLP;  
 
Reconhecendo que a principal finalidade do PECS CPLP é contribuir para o reforço 
dos sistemas de saúde de forma a garantir o acesso universal a cuidados de saúde 
de qualidade e humanizados. 
 
Considerando a importância do reforço da participação da CPLP no seio dos 
principais fora internacionais para manifestação de posicionamentos comuns da 
CPLP;  
 
Cientes dos progressos alcançados na concretização de alguns dos ODM por parte 
dos Estados membros, processo que importa sustentar, e da necessidade de 
impulsionar a concretização dos restantes e, nesse contexto, tendo presente a reflexão 
em curso sobre a Agenda para o Desenvolvimento pós 2015 no seio dos Estados 
membros e da própria CPLP;  
 
 
DECIDEM: 
 

1. Defender a centralidade da Saúde na Agenda para o Desenvolvimento pós 
2015; 
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2. Apoiar e saudar o reforço da concertação entre a CPLP, por intermédio do seu 

Secretariado Executivo, e as diversas agências internacionais de 
desenvolvimento com impacto no tema da saúde; 

 
3. Promover a identificação, via Presidência pro-tempore da CPLP, Grupo Técnico 

em Saúde da CPLP (GTS-CPLP) ou Grupos CPLP junto das principais 
agências internacionais, das reuniões e conferências internacionais nas quais 
o Secretariado Executivo poderá marcar presença para expressar as posições 
de consenso obtidas na CPLP, diligenciando a respetiva identificação e 
disponibilização dos meios financeiros de apoio a essas missões; 

 
4. Instar à celebração de Memorandos de Entendimento e Protocolos que 

reforcem o diálogo, informação e coordenação relativa ao estudo e partilha 
de boas práticas sobre políticas globais de saúde; 

 
5. Recomendar o acompanhamento pelo GTS-CPLP e Secretariado Executivo da 

CPLP das discussões, conclusões e decisões da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre a Agenda do Desenvolvimento pós 2015, trazendo-as para o 
esforço de diálogo a promover em sede da Reunião de Ministros da Saúde, 
do Comité de Concertação Permanente e da Reunião dos Pontos Focais de 
Cooperação, tendo em vista uma concertação, convergência e harmonização 
de posições. 

 
 

Feita em Maputo, a 12 de Fevereiro de 2014 
 


