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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 67ª SESSÃO DO COMITÉ
REGIONAL PARA ÁFRICA

CERIMÓNIA DE ABERTURA
 

A 67ª sessão do Comité Regional da OMS para África
iniciou os seus trabalhos em Victoria Falls no
Zimbabwe

A cerimônia de abertura oficial da 67ª sessão do Comité
Regional da OMS para a África teve lugar no Hotel
Elephant Hills Resort de Victoria Falls, República do
Zimbabwe, no dia 28 de Agosto de 2017.
 
A reunião do Comitê Regional foi oficialmente inaugurada
por Sua Excelência o Senhor Robert Gabriel Mugabe,
Presidente da República do Zimbábue, na presença do
Honorável Dr. David Pagwesese Parirenyatwa, Ministro
da Saúde e Cuidados Infantis do Zimbabwe, do Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS,
do Dr. Arlindo Nascimento do Rosario, Presidente do 66º
Comité Regional e Ministro da Saúde de Cabo Verde, da
Drª Matshidiso Moeti, Diretora Regional da OMS para a
África, assim como por delegações dos 47 Estados
Membros da Região Africana da OMS e parceiros.

PRESIDENTE ROBERT MUGABE PEDE
AOS PAÍSES AFRICANOS QUE PRIORIZEM

A SAÚDE EM
AGENDAS NACIONAIS DE

DESENVOLVIMENTO

S.E. Robert Mugabe, presidente do
Zimbabwe

 
O presidente do Zimbabwe, S.E. Robert
Mugabe, apelou os governos africanos a
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DIRETOR GERAL DA OMS ESTABELECE
NOVA MISSÃO PARA A ORGANIZAÇÃO

O Diretor-geral da
Organização Mundial de
Saúde Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus estabeleceu
uma nova missão para a
Organização, que é "manter
o mundo seguro, melhorar a
saúde e atender os
vulneráveis". 

Falando na cerimónia de
abertura da 67ª Sessão do Comité Regional da OMS em
Victoria Falls, República do Zimbabwe, o Dr. Tedros
informou aos delegados que a missão está inserida no
contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) que orientam o desenvolvimento global, incluindo
a saúde pública. 

Para realizar a missão, o Dr. Tedros delineou cinco
estratégias que definirão o trabalho da OMS no âmbito
do 13º Programa Geral de Trabalho (PGT) para o
período 2019-2023 actualmente em desenvolvimento. 

As estratégias são a capacidade de prevenir, detectar e
dar resposta as epidemias, incluindo  surtos de
poliomielite e resistência antimicrobiana; Prestação de
serviços de saúde em emergências e reconstrução de
sistemas de saúde em estados em conflito, frágeis e
vulneráveis;  o apoio aos países no fortalecimento dos
sistemas para progredirem na cobertura universal da
saúde; Impulsionar progressos no alcance dos ODS
específicos para a saúde; e fornecimento de uma
plataforma de governanção para a saúde. 

De acordo com o Dr. Tedros, para uma implementação
plena destas estratégias, a OMS terá que mudar e fazer
o seu trabalho de forma diferente. Em primeiro lugar,
haverá um maior foco nos resultados e no impacto para

priorizarem a saúde nas suas agendas
nacionais de desenvolvimento. O Presidente
disse que dentre os desafios de saúde que a
Região enfrenta tais como doenças
transmissíveis e não transmissíveis e mortes
maternas e infantis requerem esforços
concertados para a sua solução.

«Reforcemos a saúde para que ela assuma a
merecida proeminência nas agendas dos
nossos grupos sub-regionais a nível da União
Africana e na realidade no panorama
mundial", disse ele quando presidia a
abertura oficial da 67ª sessão do Comité
Regional da OMS para a África, a decorrer
actualmente em Victoria Falls.

"O provérbio segundo o qual a vida é saúde e
saúde é bem estar corresponde à verdade",
recordou o presidente ao dirigir-se aos
delegados acrescentando que "todos
testemunhamos a interação entre saúde e
desenvolvimento.

O presidente Mugabe também notou que a
África está representada
desproporcionalmente no fardo mundial das
doenças  transmissíveis e  não
transmissíveis. "Devemos questionar a nós
próprios porquê que tal acontece, e o mais
importante, o que podemos fazer para travar
e reverter estas tendências", disse ele.

Segundo o presidente Mugabe, parte da
solução para esses desafios de saúde
consiste em fazer evoluir e desenvolver
continuamente os sistemas formais de
cuidados de saúde para dar resposta aos
actuais problemas  de saúde que são
enormes. Isto, acrescentou ele, terá de ser
feito de braço dado com muitos
determinantes da saúde mediante a adopção
de políticas de apoio e de intervenções
correctas em  sectores não relacionados com
a saúde.

Tais determinantes da saúde, apontou ele,
incluem a educação das meninas, a
projecção de melhores estradas, a
planificação de centralidades urbanas, o
empoderamento das comunidades e a gestão
das mudanças climáticas. «Por conseguinte,
devemos oferecer soluções para que estes
sectores contribuam para melhores
resultados de saúde e, como líderes, é nossa
obrigação fomentar esta abordagem mais
ampla», afirmou.



que os resultados finais do trabalho da OMS sejam "as
pessoas cuja saúde é protegida ou promovida por ela".
Além disso, a OMS estabelecerá prioridades a partir de
muitas necessidades concorrentes, a fim de obter o
melhor valor para investimento, conforme as orientações
dos ODS. 

Além disso, a OMS tornar-se-á mais operacional,
especialmente em estados vulneráveis e em situações
de conflitos, além de continuar com as suas funções
normativas e estandardizadas. Ao mesmo tempo, a OMS
colocará os países no centro do seu trabalho porque os
desafios de saúde e, de facto, os resultados, são
alcançados a nível nacional. Finalmente, a OMS
fornecerá liderança política, defendendo a saúde com os
líderes mundiais, e mobilizando-os para um
compromisso político para com a saúde para alcançar a
Cobertura Universal de Saúde. 

O Dr. Tedros concluiu as suas observações lembrando
aos delegados que "estamos aqui porque nos
preocupamos com a saúde das pessoas do mundo. Eles
devem ser o primeiro em todas as nossas mentes nesta
semana. Os desafios que enfrentamos são excelentes.
Então, devem ser nossas ambições."
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RC67 e-Jornal
O Secretariado do RC67 tem
o prazer de anunciar o início
do Jornal Eletrónico (e-
Jornal) que substitui a versão
impressa publicada nos RCs
anteriores. O e-Jornal, de uso
fácil, irá melhorar a interacão
com nossos leitores e tem
novos recursos tais como
vídeos incorporados, galerias
de fotos, gravações de audio

e muito mais. O e-Jornal pode ser acedido por todos os
dispositivos eletrônicos, computadores, laptops, iPads e
todos o tipo de dispositivos móveis por e-mail e estará
sempre disponível durante o RC.
 
Todos os que pretenderem receber o jornal electrónico
devem enviar, por favor, um email a Phyllis Jiri
 jirip@who.int
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PARCERIA FAZER RECUAR A MALÁRIA (RBM)

O presidente Mugabe exortou os delegados a
explorar formas de manter trabalhadores de
saúde experientes nos seus postos e de
investir mais em recursos humanos para que
haja mais saúde. Notou que apesar de os
governos africanos se terem comprometido a
investir 15% dos orçamentos nacionais na
saúde, o financiamento para a saúde
continua a ser um grande desafio.
"Precisamos de mais inovações sobre a
forma como financiamos a saúde e como
investimos esse financiamento de forma
eficiente e sustentável", afirmou.

Presidente cessante do RC66
saúda a presença do Dr. Tedros no
Comité Regional da OMS para a
África

O presidente cessante da 66ª Sessão do
Comité Regional da OMS para a África, Dr.
Arlindo N. do Rosario, felicitou o novo Diretor-
Geral da OMS pela  sua eleição para o mais
alto cargo no secretariado da Organização.

«Permitam-me saudar com entusiasmo a
presença do Dr. Tedros Ghebreyesus,
Director-geral da OMS, e felicitar os países
membros da nossa Região pela coerência de
posição que culminou com a sua eleição pela
Assembleia Mundial da Saúde», disse ele.

O Dr. Arlindo destacou alguns dos resultados
de saúde obtidos no ano passado, incluindo a
implementação da Agenda de Transformação
que tem orientado o processo de reforma da
OMS a nível regional. Acrescentou que
existem desafios para a Região tais como a
gestão de riscos sanitários e a prevenção de
epidemias, nomeadamente da Febre
Amarela, as Doenças Sexualmente
Transmissiveis, incluindo o VIH/Sida e a
implementação do Regulamento Sanitário
Internacional pelos Estados membros.

O Dr. Arlindo também apontou a estratégia
global para os Recursos Humanos de Saúde,
a Cobertutra Universal de Saúde e os
indicadores e metas que constam do
objectivo 3º do Desenvolvimento Sustentável,
(ODS 2030), como áreas prioritárias para os
próximos anos.

«Se os nossos países disporem de sistemas
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DIRECTORA REGIONAL DA OMS
PARA A ÁFRICA APRESENTA O
RELATÓRIO DO TRABALHO DA
OMS NA REGIÃO AFRICANA DE
2016 A 2017

A Directora Regional da OMS (RD) para
África, Drª. Matshidiso Moeti, apresentou o
seu relatório bienal de 2016/17 no primeiro
dia da 67ª Sessão do Comité Regional
Africano (RC67). No seu discurso, a Drª.
Moeti destacou algumas oportunidades que
contribuíram para o avanço da agenda
universal de Cobertura de Saúde e
fortalecimento do sistema de saúde na
Região.

Incluem-se os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), o aumento do uso das
tecnologias digitais para a saúde, o
engajamento crescente do sector privado e
envolvimento na saúde e os dividendos
demográficos entre outros. Além disso, ela
destacou o papel catalisador que a agenda
de transformação tem desempenhado na
aceleração do trabalho e dos resultados da
Organização. Ela identificou a complexa
natureza multifacetada da Região Africana
com surtos de doenças recorrentes,
desastres, ameaças crescentes de Doenças
Não Transmissíveis (DNTs), mudanças
climáticas e sistemas de saúde fracos como
desafios para a saúde pública da Região.
 
A Drª Moeti procedeu de seguida a um
resumo das significativas realizações
conseguidas pela Sede  Regional nas seis
categorias do programas da OMS,
nomeadamente doenças transmissíveis, DNT,
promoção de saúde ao longo de todo o curso

Uma reunião paralela  sob o tema «A revitalizada
parceria Fazer Recuar a Malária», será realizada
amanhã (30 de Agosto de 2017) das 19:00 às 20:00
horas.

A reunião tem os seguintes objectivos: (a) Discutir a nova
estrutura de direcção da Parceria RBM e como ela se
relaciona com a OMS e os Estados Membros; (B)
Apresentar o novo Director Executivo (CEO) da RBM; (C)
Actualizar delegados sobre as atividades da parceria
revitalizada; (D) Actualizar os delegados sobre a
eliminação da malária na Região do Sahel e (e) Chegar a
acordo quanto a  um trabalho conjunto.

Programa:

1. Introdução à sessão, Dr. Magaran Bagayoko,
representante da Directora, Departamento das
Doenças Transmissíveis,  Sede Regional da OMS
para África

2. Palavras de boas-vindas, Drª Matshidiso Moeti,
 Directora Regional da OMS para África

3. Panorama geral da nova estrutura da Parceria RBM,
Dr. Kesete Admasu,  Secretariado do CEO da RBM

4. Ponto da situação sobre a eliminação da malária na
Região do Sahel, Dr. Magaran Bagayoko,
representante da Directora, Departamento das
Doenças Transmissíveis,  Sede Regional da OMS
para África

5. Discussão dos próximos passos
6. Discurso de encerramento pela Drª Matshidiso Moeti,

Director Regional da OMS para África

 
 

O COMISSÁRIO DA UNIÃO AFRICANA
COMPROMETE-SE A ESTABELECER UMA RELAÇÃO
DE TRABALHO MAIS PRÓXIMA COM A OMS

 A Comissária da União Africana para os Assuntos
Sociais, Sua Excelência a Sra. Amira Elfadil,
comprometeu-se a trabalhar com a Organização Mundial
da Saúde para satisfazer as necessidades de saúde dos
povos do continente. 

Amira Elfadil, que falava na cerimónia de abertura da 67ª
Sessão do Comité Regional da OMS para a África,
acrescentou que esta colaboração "contribuirá para as
Aspirações de Saúde da Agenda 2063 sejam
alcançadas, assim como os ODM relacionados com a
saúde".
 
A Srª Elfadil fez notar que as aspirações da Agenda 2063
expressam a responsabilidade continental para que

de saúde fortes e eficazes teremos uma OMS
forte e eficaz, já que são os Estados
Membros quem desenvolve as políticas e
implementa as acções necessárias para o
bem-estar das suas comunidades»,
acrescentou ele sublinhando que «se tanto a
OMS como os países fizeram a sua parte,
teremos motivos para celebrar, no futuro, uma
África que orgulha ainda mais os africanos, e
um mundo com melhores indicadores de
saúde e qualidade de vida».
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da vida, sistemas de saúde, emergências e
serviços empresariais e funções facilitadoras.
 
Relativamente à utilização de fundos, a Drª
Moeti informou que a organização foi capaz
de utilizar 76% (US $ 1 bilhão) dos USD 1,3
bilhão, fornecidos em junho de 2017. No
entanto, ela ressaltou que as DNT e o
sistema de saúde estavam subfinanciados e
apelou para a intensificação de esforços para
mobilização recursos  para resolver estas e
outras lacunas de financiamento.
 

Read More
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sejam satisfeitas as necessidades de saúde dos povos
africanos relativamente à garantia de um alto padrão de
vida, qualidade de vida, saúde e bem-estar. 

Ela apelou à criação de parcerias fortes entre a
Comissão Africana, os Estados-Membros e a OMS para
melhor se servir o continente.

"A África que queremos está ao nosso alcance e, como
africanos, precisamos apenas de fortalecer as nossas
parcerias e transformar nossas aspirações de Saúde
numa realidade", concluiu.

EXPOSIÇÃO

Os pavilhões da exposição localizam-se na área do
Centro de Conferências e estarão abertos durante toda a
reunião. A exposição inclui os seguintes itens:
publicações, literatura médica,cartazes etc, fornecidos
pelos Países Membros,  Sede Mundial da OMS e pela
Sedere regional da OMS para África.

SEGURANÇA

Sr Jairos Chivona, Chefe da polícia em Victoria Falls:
Tel.: +263 712 879 953/ +263 712 879 953 
Sr Mordcai Gonamombe, UNDSS Zimbabwe:Tel.: +263
772277695
DOUMBIA Abdoulaye, OMS AFRO:Tel.:  +263
775904654
Sr I. Hodzongi, Segurança: Tel.: +263 772 124 026
 

CARTÃO SIM LOCAL

Cartões SIM locais podem ser comprados ao preço de
USD 1,00 na loja do hotel , situada no primeiro andar ao
lado do Business Center. Unidades de recarga também
pode ser compradas.

SERVIÇOS BANCÁRIOS

O Hotel possui uma máquina ATM  localizada
no primeiro do Business Center. 

Os pagamentos a  cartões são aceitos em
quase todos os lugares.

CONTACTOS DOS HOTÉIS

Elephant Hills: + 263 (0) 12 44 793
The Kingdom  tel: + 263 (0) 13 44 275
Victoria Falls Hotel: +263 (0) 13 44  761 / 51
Ilala: +263 (0) 13 44  737 /8 /9
A Zambezi River Lodge: +263 (0) 13 44  561
Rainbow: +263 (0) 13 44583/5
Sprayview:+263 (0) 13 44344/11
Victoria Falls Safari Lodge: +263 13 43211-20

REFEIÇÕES

Serão servidos gratuitamente aos
participantes almoços e refrescos  durante a
reunião. Outras instalações de restauração
estão prontamente disponíveis para refrescos
e refeições nos 4 restaurantes e 3 bares do
Elephant Hills Hotel. Um serviço de buffet ao
pequeno almoço estará aberto das 7:00 às
10:00 no restaurante do hotel. Para o jantar,
os mini-autocarros da OMS estarão
disponíveis para transportá-lo até à cidade a
partir das 19: 00. Para o almoço, (aos
sábados e domingos) o transporte parte da
recepção às 12:30.
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CREDENCIAIS DA RC67

Após a sua chegada, dirija-se  por favor o mais
brevemente possível ao "Gabinete de produção de
credenciais e credenciamentos", localizado na sala
Pagota.

REUNIÃO PARALELA 
30º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE
MECTIZAN 

Uma reunião paralela a ser, organizada pelo Programa
de Doação do Mectizan, terá lugar  hoje das 13:00 às
14:00 na Sala Kalala, no Hotel.Elephant Hills Resort.
Entre outros objetivos, este evento pretende apresentar o
progresso na implementação do roteiro para a
eliminação de doenças tropicais negligenciadas (NTDS).
Será dada mais ênfase aos 30 anos de sucesso da
doação de Ivermectina pelo programa.
 
 AGENDA
 
29 de Agosto de 2017 | 13:00 - 14:00 | Lugar: Sala Kalala
Hotel Elephant Hills, Victoria Falls, Zimbabwe
 
13:00 Boas-Vindas, sobremessa e café

13:15  Início do encontro – introdução pelo Dr. Yao 
Sodahlon

13:20 Discurso de abertura pela Drª. Matshidiso Moeti

13:30 Intervenção do MSD e  video pelo Sr. Ken Frazier

13:35 Intervenção do GSK by Dr. Mark Bradley

13:40 Anúncio das intervenções dos Ministros, Dr. Mwele
Malecela

13:45 Intervenção do Ministro da Saúde, Nigéria, Hon.
Prof. Isaac Folorunsho Adewole

13:55 Intervenção do Ministro da Saúde, Camarões,
Hon. Sr Mama Fouda André

14:05 Intervenção do Ministro da Saúde, Uganda, Hon
Srª Sarah Opendi*Achieng

14:15 Apresentação do Prémio LF ao Togo pelo
Presidente Executivo da Task Force para a Saúde
Mundial, Sr. Dave Ross
 
14:20 Discurso de encerramento do  Dr. Mwele Malecela

CONTACTOS DE RESPONSÁVEIS DA OMS

1. Dr. David O. Okello, Representante da
OMS, Tel:  +263 772 273 043
2. Sr. Albert Minyangadou, Oficial de
Operações, TEL: +263 772 235 269
3. Sr. O. Mushobekwa, ASO e Logística ,
TEL:  +263 775904656
4. Sr. Joseph Manjengwa, Transporte &
protocolo, TEL: +263 772 511 603
5. Sr. Francis Gamba,Coordenador dos
Transportes , TEL: +263 775904650
6. Srª. A. Sakala,Gestora da Conferência,
TEL:.  +263 773 444 220
7. Sr Ampa Tresor, Viagens, TEL.: +263
775904659
8. Srª. Toth, Oficial para a Conferência e o
Protocolo, TEL.: + 263 775904525
9. Srta C. Matongo, Ponto Focal para
Viagens, TEL.: +263 772 124 024
10. Sr. Marc Chimombe, ITM,Tel. +263
775904635
 

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Dr Kurauone,  DMO Victoria Falls Hospital,
Centro de Saúde, Tel.: +263 776 435 732
Dr R. Rizet, Serviços Médicos da
OMS,  Tel.: +263 775904641
Dr Michael, Tekou, UN Zimbabwe,  Tel.:
+263 772423511
Emergência, Tel.: 911 

SERVIÇOS DE INTERNET

A rede  WIFI é WHORC67 e a palavra passe
é  WHO@RC67. 

Para ajuda, contacte por favor a equipa ITM
da OMS
 

 



Pesquisa rápida
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