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Primeiro-Ministro, na sua alocução

PRAIA, 17/04/09: O Primeiro-Ministro de Cabo
Verde, Dr. José Maria Neves, procedeu hoje à
tarde, no largo do Estádio da Várzea, ao
lançamento oficial da Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite, que
decorrerá de 20 a 24 de Abril em todo o território
nacional.
Ao proferir algumas palavras no acto de
lançamento da Campanha, ladeado pelo Ministro
de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Ramos, pela
Coordenadora das Agências do Sistema das
Nações Unidas, Dra. Petra Lantz e pelo
Representante da OMS, Dr. Alain Christophe
Brun, o Primeiro-Ministro disse que todos os
cabo-verdianos, o governo e as famílias estão a

fazer um grande investimento na saúde, para que
Cabo Verde possa ser, também neste domínio, um
país moderno, e para que as cabo-verdianas e os
cabo-verdianos possam ser gente sadia, portadoras
de boa saúde.
“Estamos na investir nas infra-estruturas, na
construção de mais hospitais, mais centros de
saúde e podemos ver em todas as ilhas, em todos
os municípios, melhorias significativas”, afirmou
o Dr. José Maria Neves, tendo acrescentado: “Mas
é fundamental que todos façam a devida
prevenção porque o mais importante é não
adoecer, o mais importante é termos uma
sociedade de crianças, jovens, adolescentes ou
mulheres e homens que sejam portadores de boa
saúde. É preciso prevenir antes de mais! Daí a
importância da vacinação, a importância destas
campanhas que o Ministério da Saúde, com o
apoio da OMS e da UNICEF, têm desenvolvido
para vacinar, em todo o Cabo Verde, as nossas
crianças”.
“É preciso juntarmo-nos para vacinar os nossos
filhos contra o sarampo e a poliomielite”,
reafirmou o Primeiro-Ministro, Dr. José Maria
Neves.

Primeiro-Ministro vacina a primeira criança

É importante levarmos esta mensagem a todo o

Cabo Verde. Para o Primeiro-Ministro não há acto
de amor e de fraternidade maior do que vacinar os
nossos filhos.
Em nome da Organização Mundial de Saúde e do
Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF, falou a Coordenadora do Sistema das
Nações Unidas, Dra. Petra Lantz, que felicitou o
governo de Cabo Verde, o Ministério da Saúde e a
sociedade cabo-verdiana pelo lançamento desta
campanha nacional de vacinação.
Um dos maiores desafios que o ser humano
enfrenta apôs o seu nascimento é a sobrevivênca,
sobretudo no delicado período dos 0 aos 5 anos de
idade, fase em que as vacinas representam uma
grande opção contra as doenças da infância, disse.

Ministro da Saúde, vacinando uma criança

Para a OMS e o UNICEF a prevenção é de extrema
importância, e Cabo Verde desde sempre aderiu de
forma exemplar à iniciativa mundial para o controlo
e a erradicação das doenças evitáveis pela
vacinação.
A Dra.Petra Lantz afirmou por outro lado, que
esforços apreciáveis têm sido feitos no país
direccionados para a promoção da sobrevivência e
do desenvolvimento da criança e este acto revela
em si, todo o empenho do governo e demonstra a
crescente e reconhecida consciencialização da
sociedade cabo-verdiana face às conquistas dos
Representante da OMS vacina uma criança.
objectivos preconizados no domínio da
devendo cobrir 57.287 crianças dos 9 aos 59 meses.
sobrevivência da criança.
Terminou reafirmando o total apoio das Agências
do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, ao
processo de desenvolvimento do país contribuindo
assim para a sobrevivência e para o bem-estar das
crianças cabo-verdianas.

Foram formadas cerca de 386 equipas , orientadas
por 53 supervisores.
Esta campanha foi financiada com fundos do
Governo, UNICEF e OMS. Os Parceiros locais a
nível de cada Concelho também contribuiram
através de oferta de géneros e água para as equipas,
combustível, dinheiro, etc..
A mobilização social contou com a participação de
voluntários das ONG’s, igrejas e trabalhadores
comunitários da saúde.

Coordenadora do Sistema das Nações Unidas

Como anunciado anteriormente, a campanha
decorre de 20 a 24 de Abril em todo o país,
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