
 
Um compromisso com a atenção primária à saúde e a determinação de que ninguém se deve
negar o direito aos seus serviços de saúde por não poder pagar, foram mensagens fortes que se
fez sentir no sei de todos os participantes durante a cerimonia de abertura RC69, que teve lugar

20 August 2019

Dia 2: Português

RC69 e-JORNAL

RC69 abre com um vibrante apelo de saúde para todos 
 

http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalPortugueseNewsletter/yvc2xf1ak1cy48iiujdam4?a=6&p=55497009&t=31103704


no Centro de Conferências em Kintele, nos arredores de Brazzaville, ontem.
 
O Presidente da República do Congo, H.E. Denis Sassou-Nguesso, expressou uma forte
mensagem de apoio à Cobertura Universal de Saúde e pediu aos seus pares, os outro
presidentes que ratifiquem o apelo à Ação de Addis Abeba para financiamento da saúde, que foi
acordado no mês de Fevereiro. Fez também um apelo para que haja também sistemas de saúde
mais robustos, o combate aos medicamentos falsificados e acesso universal aos cuidados de
saúde.

 

 
O líder congolês chamou a atenção para as iniciativas de desenvolvimento da saúde em curso no
seu país, incluindo o trabalho da primeira-dama, Antoinette Sassou-Nguesso, que lutou pela
conscientização das células falciformes à escala global. Lembrou que o seu compromisso e
determinação foram fundamentais para que o Dia Mundial das Células Sociais fosse promulgado
pelas Nações Unidas bem como a sua acção no estabelecimento de um centro de células
falciformes em Brazzaville para estudar a doença.
 

 
 

Read More

Dra. Moeti apresenta o relatório da OMS na Região Africana 2018-2019
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Ao apresentar o seu relatório do biénio 2018-2019, a Directora Regional da OMS para África, Dr.
Matshidiso Moeti, sublinhou ontem os resultados significativos alcançados nos 47 Estados-
Membros, em conformidade com o Décimo Segundo Programa Geral de Trabalho (2014-2019).
Estes resultados refletem as contribuições das Representações Nacionais, do Escritório Regional
(incluindo as equipas de apoio inter países) e a Sede regional da OMS, em colaboração com os
Estados-Membros e parceiros, para no reforço do desenvolvimento da saúde.
 

Read More

Eleição do presidente, vice-presidentes e relatores
O Comitê Regional elegeu os seguintes oficiais:
 
Presidente da RC69: H.E. Jacqueline Lydia Mikolo, Ministra da Saúde, República do
Congo

1º Vice-Presidente: H.E. Magda Robalo Correira Silva, Ministra da Saúde Pública,
Família e Coesão Social, Guiné Bissau
2º Vice-Presidente: H.E. Kalumbi Shangula, Ministro da Saúde e Serviços Sociais,
Namíbia

Relatores:

Dr. Richard Lino Lako, Diretor de Planeamento e Orçamento de Políticas de Saúde e
Chefe da Delegação do Sudão do Sul (Inglês)
Professor Cheikh Baye Mkheitiratt, Inspector-Geral da Saúde e Chefe da Delegação da
Mauritânia (Francês)
H.E. Edgar Manuel Azevedo Agostinho das Neves, Ministro da Saúde e Chefe da
Delegação para São Tomé e Príncipe (Português)

Read More
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2º DIA: Terça-feira, 20 de Agosto de 2019

	
09:00–09:15 Ponto 4 (continuação) Relatório da Comissão de Verificação de Poderes
09:15–10:45 Ponto 8 Indigitação do Director Regional

(Sessão de entrevista à porta fechada)
Imediatamente seguida da

10:45–12:15 Ponto 8 Indigitação do Director Regional
(Votação à porta fechada)

12:15–12:45 Ponto 8 Indigitação do Director Regional
(Reunião aberta)

12:45–14:30 Intervalo para almoço  
13:00–14:15 Evento paralelo Contribuir para a cobertura sanitária universal:

Lições retiradas das experiências dos países
14:30–15:15 Sessão informativa especial

sobre o surto de Ébola
 

15:15–16:30 Ponto 7 Quadro de Resultados do Décimo Terceiro
Programa Geral de Trabalho, 2019-2023:
actualização (Documento AFR/RC69/4)

16:30–17:00 Pausa para chá  
17:00–17:45 Ponto 9 Quarto Relatório dos Progressos na Implementação

da Agenda de Transformação do Secretariado da
Organização Mundial da Saúde na Região Africana:
2015-2020 (Documento AFR/RC69/5)

17:45 Fim da sessão do dia  
17:45–19:15 Evento paralelo Evento paralelo do ESPEN sobre DTN

Mercados locais em Brazzaville: Uma experiência interessante

 
Se está à procura de algo, desde pédicure à beira da estrada até tecidos da mais elegante moda
congolesa, Poto-Poto é o lugar mais adequado. Esta área densamente povoada foi uma das
primeiras povoações de Brazzaville em 1909, pouco depois da fundação da cidade. O seu nome
reflete a sua posição numa área baixa da cidade - Poto-Poto significa lama aquosa, e qualquer um
que tenha visitado a área na estação chuvosa saberá que o nome continua a ser muito adequado
hoje.

Read More

Contatos importantes durante o CR69

Recepção do Escritório Regional: +242 05 770 02 02 
Odon MUSHOBEKWA, Chefe dos Serviços Administrativos +242 06 508 10 53
Marie Paule RUTABUZWA, Travel Manager +242 06 895 77 10
Enikö Andrea MANKAMPA TOTH, Conferências e Protocolo +242 06 508 10 53
Abdoulaye DOUMBIA, Oficial Regional de Segurança +242 06 508 10 87
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Dr. Roland RIZET, Oficial Médico Regional +242 06 660 68 08
Sr. Charlemagne PISSARA, Logística e restauração (RC69) +242 06 603 51 09
Sr. Issaka YODOMA, Logística e hotéis (RC69) +242 06 603 51 19

Transporte
Os delegados serão transportados dos hotéis recomendados para e do local da reunião todas as manhãs.
Nenhum serviço de transporte está planeado durante os intervalos do almoço; o almoço será servido no
local da reunião.

Inscrições e crachás
Solicita-se aos participantes que se inscrevam online e obtenham o crachá de identificação antes da
abertura da sessão do CR69. Por razões de identificação e segurança, o crachá oficial deve ser usado por
todos os delegados em todos os momentos durante a sessão do CR69 e durante as cerimônias sociais
oficiais. A distribuição dos crachás começará no domingo, 18 de agosto de 2019, no Escritório Regional. O
site de inscrições online é: http://reg.unog.ch/e/RC69  

Hospitais e clínicas
Em caso de uma emergência de saúde, por favor contacte o médico da OMS (Roland Rizet) indicado
acima. No entanto, existem vários hospitais que você pode visitar diretamente:

Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHUB) : +242 22 282 61 49
Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo: + 242 06 654 91 32
Net Care (face SNDE, Avenue du Maréchal-Lyautey) : + 242 05 547 09 11
COGEMO : + 242 06 665 60 46

Gostar (0)

Hotéis recomendados
A lista dos hotéis recomendados encontra-se em anexo ao boletim informativo. É fortemente
recomendável que reserve apenas um hotel nesta lista para sua segurança e para se beneficiar do serviço
de transporte fornecido pelos organizadores.

Gostar (0)

Exposições
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Os delegados são convidados a visitar as várias exposições dentro e fora das tendas na traseira do
edifício do Escritório Regional. Há vários exemplos do trabalho da OMS sobre diversos temas, incluindo a
erradicação da poliomielite, a Agenda de Transformação Regional, a Cobertura Universal de Saúde, as
doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a saúde materna e infantil. No interior da tenda do centro
há uma exposição fotográfica que documenta as estratégias bem-sucedidas que a Nigéria adotou para
eliminar a SIDA. No exterior da tenda há uma exposição de fotografias que mostram a OMS em Ação.  

Gostar (0)

Conexão a Internet
Existe uma rede Wi-Fi de acesso aberto chamada RC.69 que está disponível para todos os/as
delegados/as.

Gostar (0)

Intervalos para café e almoço
As bebidas e o almoço da manhã e da tarde serão servidos gratuitamente para todos os/as delegados/as
nas tendas próximas à feira de exposições, de segunda a sexta-feira.

Gostar (0)

Bancos e divisas
A unidade monetária no Congo é o franco CFA. A taxa de câmbio com o Euro é de 656 CFA e com o dólar
americano é de 589 CFA. Um ATM Ecobank está localizado no corredor que conduz à sala de
conferências nº 2 do Escritório Regional. A máquina aceita cartões Ecobank e Visa de outros bancos e é
acessível 24 horas por dia, sete dias por semana. Outras caixas eletrônicas que operam 24 horas estão
disponíveis na cidade. 

Gostar (0)
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World Health Organization - Regional Office for AfricaCité du Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville Republic of Congo 
Telephone: +(47 241) 39100 / +(242) 06 508 1114 or + (242) 06 508 1116 Fax: +(47 241) 39503
Email: afrgocom@who.int
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