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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 09 / Abril de 2009

Representante OMS, Ministro Saúde e Coordenador do CCS/SIDA

1°- Dama de C. Verde e Representante S.N.U.

PRAIA, 15/04/09: O Ministro de Estado e da Saúde e Presidente da Instância Nacional de
Coordenação para o Fundo Mundial do SIDA, Tuberculose e Paludismo (FMTSP), Dr. Basílio Mosso
Ramos, presidiu hoje à sessão de abertura do Atelier sobre o Reforço do Sistema de Monitorização e
Avaliação do Programa VIH/SIDA, que decorre de 15 a 17 de Abril, na sala de reuniões da Biblioteca
Nacional.
Este Atelier, que vem na sequência da aprovação da proposta de financiamento apresentada por Cabo
Verde ao Fundo Global e que conta com o apoio técnico de um Consultor da OMS, o Dr. BRUN Henri,
da Equipa Interpaíses da OMS para África Ocidental, com base em Ouagadougou, tem por objectivo a
elaboração do Plano de reforço do Sistema de Monitorização e Avaliação.
No seu discurso de abertura oficial, neste encontro que conta com a participação dos mais diversos
parceiros na luta contra a SIDA, no qual se destacam a Primeira-Dama do país e Presidente da
Fundação Infância Feliz, Dona Adélcia Pires, o Representante da OMS, Representantes de outras
Agências do Sistema das Nações Unidas e da Sociedade civil, o Dr. Basílio Ramos, falou da
importância deste Atelier, tendo em conta que é fundamental que se disponha de um plano de
seguimento e avaliação para conseguir o financiamento do Fundo Global para se continuar o programa
de luta contra o VIH/SIDA em Cabo Verde.
Apresentou de seguida os seus agradecimentos e do Governo à Organização Mundial de Saúde e às
Nações Unidas, pelo apoio que têm vindo a prestar, permitindo resultados bastante apreciados.
O Presidente da Instância Nacional de Coordenação para o Fundo Global, Dr. Basílio Ramos, fez uma
retrospectiva da luta contra o VIH/SIDA em Cabo Verde, que continua a ser um país de baixa
prevalência 0.8%, tendo igualmente dissertado à volta do difícil acesso ao Fundo Global.
O Dr. Basílio Ramos disse ainda que é fundamental que os profissionais da saúde, que constituem o
“pivot” deste programa, bem como os outros parceiros, nomeadamente os representantes das
organizações da sociedade civil, tenham a consciência clara dos desafios que representa ter um plano
de monitorização e de avaliação credível e de seu cumprimento para o sucesso do programa com o
FMTSP.

O Representante da OMS, Dr. Alain Brun, recordou na sua
alocução o apoiou da OMS aos Estados Membros nos anos
90 para a implementação dos seus Sistemas Nacionais de
Informação Sanitária, com a finalidade de os ajudar a
tomarem decisões a partir de factos mensuráveis e em
particular para ajudar na gestão dos programas.
A fim de responder às fraquezas existentes no seio dos
Sistemas de Informação Sanitária, no início dos ano 2000,
a OMS chamou atenção para a noção de "Seguimento e
avaliação". Certos países interpretaram esta noção, não
como o reforço de um dispositivo existente, mas como a
introdução de um novo dispositivo.
Em Cabo Verde, afirmou o Dr. Brun, esta noção de reforço é bem entendida, mas é importante recordá-la
no momento em que se propõe avaliar e elaborar um plano de reforço de seguimento e avaliação de luta
contra o VIH.
O Representante da OMS concluiu dizendo que juntamente com as outras agências, o Sistema das
Nações Unidas estará sempre ao lado do Governo de Cabo Verde, para o reforço do seguimento e a
avaliação dos programa e serviços de saúde.

Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06,
Fax: (238) 2 62 14 08, Email: mendoncaj@afro.who.int

