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

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS DA DIRECTORA
REGIONAL

Caros Chefes e Membros
das Delegações,
Em nome do
Director-Geral da OMS,
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus e de todo o
Secretariado, saúdo-vos
pela presença na 67ª
Sessão do Comité
Regional da OMS para
África em Victoria Falls,
República do Zimbabwe. Gostaria de expressar a
minha sincera gratidão à sua Excelência o Senhor
Robert Gabriel Mugabe, Presidente da República
do Zimbabwe e ao povo zimbabueano, pela
hospitalidade e pelos excelentes preparativos para
esta reunião.
Dirijo uma saudação especial ao Dr. Tedros pela

67ª Sessão do Comitê Regional da OMS para a
África inicia em Victoria Falls

A 67ª sessão do Comité Regional da OMS para a
África tem início hoje em Victoria Falls, República
do Zimbabwe. Os 47 membros do órgão directivo
da OMS estarão reunidos de 28 de Agosto a 1 de
Setembro de 2017 no Hotel Elephant Hills.

Durante a reunião, a Directora Regional da OMS
para África apresentará um relatório sobre o
trabalho da OMS na Região de 2016 a 2017,
seguido de um projecto de nota conceitual sobre o
13º Programa Geral de Trabalho da OMS. Os
delegados analisarão o plano estratégico global de
cinco anos para melhorar a preparação e a
resposta de saúde pública, seguido de um
relatório sobre a implementação da Agenda de
Transformação.

Serão apresentadas e discutidas duas estratégias
regionais sobre a gestão dos Determinantes
Ambientais da Saúde Humana e do Sector



sua primeira participação no Comité Regional da
OMS para África como Diretor-Geral da OMS.
Estamos confiantes na liderança do Dr. Tedros e
prometemos trabalhar com ele para alcançarmos a
Cobertura Universal de Saúde (UHC) para os
povos de África.
O continente continua a enfrentar  vários desafios
de saúde pública, incluindo epidemias de ebola,
dengue, febre de Lassa, meningites, epidemias de
cólera e de febre amarela e desastres naturais,
tais como inundações. Sinto-me feliz em informar
que devido ao aumento da preparação a nível dos
Estados membros e da OMS, essas epidemias  e
emergências foram eficazmente abordados onde
quer que ocorressem.
O peso das doenças transmissíveis permanece
elevado, a resistência antimicrobiana alastra-se e
as doenças não transmissíveis têm estado a
aumentar exponencialmente. Os grandes
determinantes da saúde, tais como as mudanças
climáticas, a pobreza e a boa governanção, têm
criado novos desafios de saúde pública,
especialmente para as populações vulneráveis.
Estamos decididos a apoiar os Estados Membros
a enfrentar estes e outros desafios, aproveitando a
atenção e a plataforma proporcionadas pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pelas
novas tecnologias de comunicação para avançar
para uma Cobertura Universal de Saúde em
África. Comprometemo-nos a apoiar os Estados
membros, fornecendo assessoria política,
desenvolvendo capacidades para a saúde,
estabelecendo parcerias e criando sistemas de
saúde resilientes, entre outros.
A Agenda de Transformação (2015-2020) para
tornar a OMS na Região Africana eficaz, actuante
e responsável continuará a ser implementada nos
escritórios regionais e nos países. O exercício de
revisão funcional foi concluído no escritório
regional e espera-se que 18 países irão concluir o
mesmo até ao final de 2017. Cinco países, ou
seja, Senegal, Serra Leoa, África do Sul e Sudão
do Sul iniciaram o processo.
Este ano, o Jornal diário do Comité Regional
 ser-vos-á  fornecido eletronicamente nos vossos
 telefones, computadores, iPads ou outros
dispositivos móveis.  Estarão disponíveis cópias
impressas limitadas apenas para os delegados
que possam precisar delas. O Secretariado da
OMS estará à vossa disposição para qualquer
assistência necessária durante esta sessão.

Mundial da Saúde sobre Infecções de
Transmissão Sexual. Além disso, serão
apresentados quatro quadros de implementação
sobre a eliminação da Febre amarela, o
desenvolvimento do sistema de saúde para a
Cobertura Universal de Saúde, os recursos
humanos para a saúde e os serviços essenciais
das DNTs essenciais.

A Directora Regional informará sobre o estado de
implementação da Década de Ação para
Segurança Rodoviária, as Autorizações e
Supervisão de Ensaios Clínicos em África e sobre
a Redução de Desigualdades através da
Abordagem de Determinantes Sociais da Saúde.
Oito relatórios de progresso serão apresentados e
discutidos,  sobre a imunização, mudanças
climáticas, doenças tropicais negligenciadas,
eliminação do sarampo, erradicação da pólio,
trabalho da OMS em emergências, fundo de
emergência de saúde pública e pessoal da OMS
na Região Africana.

Finalmente, os delegados discutirão também a
Orientação Regional  para a impolementação do
 Orçamento-Programa da OMS para 2018-2019.
Como de costume, há vários eventos paralelos,
apresentações, briefings técnicos e uma
exposição sobre o trabalho da OMS na Região
Africana.

 O RC67 dá-lhe as boas-vindas à Victoria

Falls, Zimbabwe

OMS desenvolve novo programa
alargado de saúde pública de cinco
anos

A Organização



CERIMÓNIA DE ABERTURA DA
SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO DO
COMITÉ REGIONAL DA OMS PARA A
ÁFRICA: 28 de agosto de 2017

Mestre de cerimónia: Dr. Gerald Gwinji, Secretário
Permanente, Ministério da Saúde e dos Cuidados
Infantis da República do Zimbabué

10h00      Chegada do Convidado de Honra

10h10      Hino Nacional

10h15      Alocução de boas-vindas doDr David
Pagwesese Parirenyatwa, Ministro da Saúde e dos
Cuidados Infantis do Zimbabué

10h25      Discurso do Dr Arlindo Nascimento do
Rosário, Presidente em exercício da sexagésima
sexta sessão do Comité Regional da OMS para a
África e Ministro da Saúde e da Segurança Social
de Cabo Verde

10:35        Discurso de S.E. Sra Amira Elfadil¸
Comissária da União Africana

10h45       Discurso da Dra. Matshidiso Moeti,
Directora Regional da OMS para a África

11h00       Discurso do Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director-geral da OMS

11h10       Abertura oficial da sexagésima sétima
sessão do Comité Regional da OMS para a África
pelo convidado de honra

Foto de família seguida de intervalo para o
almoço

RC67 e-Jornal

O Secretariado do

Desejo-vos uma reunião profícua.

Drª Matshidiso Moeti
Diretora Regional da OMS para África

Mundial da Saúde
(OMS) iniciou o
processo de
desenvolvimento do
seu Décimo Terceiro
Programa Geral de
Trabalho (PGT) para o
periodo 2019 a 2023. Este processo toma em
consideração eventos tais como pandemias
recorrentes, conflitos, catástrofes naturais,
mudanças climáticas e transição epidemiológica
com um impacto negativo sobre a saúde pública
da população mundial e que exigem abordagens
mais eficazes para a gestão da saúde pública no
mundo.

Conjuntamente com a inacabada agenda dos
Objetivo do desenvolvimento do milénio e as
expectativas dos  Objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS), estes fenómenos exigem uma
organização mundial de saúde pública eficaz e
estrategicamente posicionada para prestar  um
apoio aos países que seja prospectivo e baseado
em evidências.

O PGT terá como finalidade assegurar uma maior
harmonização e coerência do trabalho da
organização nos seus três níveis e será o quadro
estratégico para orçamento do  programa de
2020/2021 e de 2022/2023 e a base para a
mobilização de recursos necessários para a
implementação desses orçamentos. Em síntese, o
PGT definirá o que a organização fará de forma
diferente nos próximos anos.

Concretamente, a estratégia colocará mais ênfase
em demonstrar os resultados finais e impactos do
trabalho da organização do que nos resultados
parciais,  como um emblema para dirigir a agenda
dos seus ODS e definir prioridades de liderança
que serão reflectidas nos seus planos e
orçamentos. Além disso, o documento delineará
estratégias destinadas a tornar a OMS mais
operacional, especialmente em estados frágeis,
 vulneráveis e em conflito, ao mesmo tempo que
fortalece as suas funções normativas, destaca as
oportunidades para melhorar a capacidade de
saúde mundial  e a liderança política da
organização, com maior  ênfase na garantia de
que os seus Estados-Membros são fundamentais
para o seu trabalho.

O PGT inclui quatro prioridades estratégicas
principais, a saber: 1) prevenção e controlo de



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

PROGRAMA PROVISÓRIO DE
TRABALHO - 1° Dia: 2ª-feira, 28 de
Agosto de 2017

9h00-10h00 Ponto 2    Eleição do Presidente,
vice-Presidentes e Relatores

         Ponto 3    Aprovação da Ordem do
dia e do Programa de trabalho provisório
(Documento AFR/RC67/1)

          Ponto 4    Nomeação dos
membros da Comissão de Verificação de Poderes

 10h00-12h00 Ponto 1    Abertura da reunião

12h00-12h30 Fotografia de família seguida

de pausa para o almoço

 12h30-14h30  Pausa para almoço   (Reunião

da Comissão de Verificação de Poderes)

14h30-16h00 Ponto 5   Trabalho de OMS na
Região Africana 2016-2017: Relatório Bienal da
Directora Regional (Documento AFR/RC67/2)

16h00-16h30 Pausa para chá

16h30-18h00      Ponto 8      Implementação da
Agenda de Transformação (Documento AFR/67/5)

GINÁSIO

O Hotel possui um ginásio, localizado na área da
piscina. O ginásio está aberto das 6:00 às 20:00.

INFORMAÇÕES ÚTEIS E APLICAÇÃO DO RC67

Para permitir o acesso às actualizações regulares
e a todas as informações úteis para o RC67
(Programa de Trabalho, Documentos de Trabalho,
Serviços de Transporte, etc.), certifique-se de ter
baixado a Aplicação da Conferência da AFRO no
seu dispositivo.

Digitalizar o código QR para descarregar a
aplicação WHO/AFRO Events
ou
Pesquisar e descarregar WHO/AFRO Events no
Google ou Apple App Store

emergências de saúde pública e desastres; 2)
cobertura universal de saúde para a população
mundial; 3) alcance dos ODS relacionados com a
saúde, especialmente nas áreas da saúde da
criança, da mãe e dos adolescentes, alterações
climáticas e ambientais, doenças transmissíveis e
não transmissíveis; 4) tomada de decisão inclusiva
na área da saúde pública.

Estão já em curso consultas internas e externas
no quadro do processo de desenvolvimento do
PGT. A 67ª Sessão do Comité Regional da OMS
para África oferece uma oportunidade única para
os Estados Membros contribuirem e influenciarem
o décimo terceiro PGT. Espera-se que o
documento seja finalizado e aprovado em Maio de
2018 pela Assembléia Mundial da Saúde.



18h00   Fim da sessão do dia

18h30  Recepção a convite do Governo
do Zimbabwe e da Directora Regional

Se precisar de ajuda adicional, por favor contacte
Sr. Mark CHIMOMBE e-mail:
chimombem@who.int  Tel: (+263) 771924398

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

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.

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 &



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.

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.

CONTACTOS PARA QUESTÕES
ADMINISTRATIVAS

 Para qualquer questão ou assistência, contacte
por favor o Secretariado da OMS na Sala Kalundu
situado no rés do chão, à esquerda da recepção
do hotel.

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

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


