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II Reunião de Ministros da Saúde da CPLP
ESTORIL, 15 DE MAIO DE 2009

INTERVENÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CPLP – ENG.º DOMINGOS SIMÕES PEREIRA

Excelentíssimos Ministros da Saúde dos Estados membros da CPLP,
Senhora Dr,ª Ana Jorge, Ministra da Saúde de Portugal,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Começo por cumprimentar e endereçar as minhas felicitações ao
Governo português, particularmente à Senhora Ministra da Saúde, pelos
esforços consentidos para a organização desta II Reunião de Ministros da
Saúde da CPLP.
Aproveito esta ocasião para saudar calorosamente todos os distintos
participantes desta Reunião, cuja presença traduz, de modo inequívoco,
a vontade e o empenho político no fortalecimento da cooperação
multilateral a nível da saúde no quadro da CPLP.

Senhoras e Senhores,
Hão, com certeza, de se recordar que, em Abril de 2008, na I Reunião de
Ministros da Saúde, em Cabo Verde, e na Reunião Extraordinária de
Setembro de 2008, no Brasil, os Estados membros da CPLP tiveram
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oportunidade de afirmar o seu compromisso político, no sentido do
fortalecimento da cooperação multilateral em saúde, materializada em
acções concertadas que visem o reforço da capacidade institucional dos
sistemas de saúde dos nossos países.
Estamos, por isso, convictos de que o Plano Estratégico de Cooperação
em Saúde da CPLP (PECS) - documento que sustenta o presente
encontro e que deverá merecer ainda hoje a aprovação de Vossas
Excelências - irá permitir harmonizar, robustecer e complementar
sinergicamente o apreciável esforço que a cooperação bilateral tem
desenvolvido no domínio da saúde.
Apraz-me, por isso, verificar que, não obstante constrangimentos vários
das diferentes agendas dos nossos Estados membros e graças a um
esforço conjunto e participativo, foi possível viabilizar a elaboração deste
importante Plano que - ancorado nos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio e nos Planos Nacionais de Saúde dos países da CPLP - privilegia
a capacitação de recursos humanos e a implementação de projectos
estruturantes, com vista à melhoria das condições de saúde no espaço da
CPLP.
Acreditamos que a sua execução poderá representar um importante
contributo para o melhor enfrentamento de um conjunto de grandes
desafios com que são diariamente confrontados os nossos Estados
membros na construção dos seus processos de desenvolvimento.
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Por tudo isso, reafirmamos a nossa convicção de que esta aposta no
PECS é, de facto, acertada e poderá estimular as nossas potencialidades
no sector da saúde, permitindo reduzir as vulnerabilidades técnicas e
humanas dos nossos países e, por consequência, das populações mais
afectadas.

Senhoras e Senhores,
Para o Secretariado Executivo da CPLP - órgão que, pela natureza do
mandato que lhe foi confiado, tem a visão de conjunto da nossa
Organização -, o PECS representa também uma verdadeira inovação na
maneira como se processa a cooperação sectorial no espaço da CPLP.
Este é, com efeito, o primeiro plano de cooperação sectorial aprovado a
nível da CPLP e como tal servirá de exemplo e, se bem-sucedido, de
inspiração a outras áreas de actuação no seio da CPLP.
Importa, por isso, que todos tenhamos a clara percepção deste
importante feito e também dos desafios que ele representa para todos
nós. Se, por um lado, a experiência do sector da saúde poderá servir de
modelo a outros sectores, por outro, e porque trilharemos caminhos
ainda não explorados, os desafios serão, certamente, acrescidos.

Senhoras e Senhores,
Gostaria, por último, de endereçar uma palavra de grande apreço e um
vivo agradecimento ao Grupo Técnico que trabalhou na elaboração do
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PECS, em particular à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto de Higiene
e Medicina Tropical, Observadores Consultivos da CPLP e nossos
parceiros neste importante empreendimento. A contribuição destas duas
instituições para a materialização do PECS tem sido verdadeiramente
apreciável,

testemunhando,

acima

de

tudo,

generosidade

e

comprometimento para com todo este processo.
É nesta perspectiva que quero desejar os maiores sucessos a esta
Reunião, reconhecendo que este é o culminar de um trabalho que vem
sendo desenvolvido há cerca de 1 ano e, sobretudo, o início de uma nova
e mais exigente etapa.
Concluo, reiterando e reforçando o empenho e a total disponibilidade do
Secretariado Executivo da CPLP para continuar a participar, da forma
considerada mais eficaz, nos esforços para que a implementação do
PECS constitua o sucesso que todos desejamos.

Muito Obrigado!
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