
Português

Número 1: 27 de agosto de 2018 |

 68ª SESSÃO DO COMITÉ REGIONAL DA OMS PARA ÁFRICA  

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS DA DIRECTORA
REGIONAL

Caros Chefes e
Membros das
Delegações,

Em nome do
Director-Geral da
OMS, Dr. Tedros

A 68ª. Sessão do Comité Regional Africano da
OMS vai discutir importantes questões
relacionadas com a saúde

A 68ª sessão do Comité Regional (CR) da OMS
para África abre hoje em Dakar, no Senegal. Esta
reunião anual do CR reúne os ministros da saúde
do 47 Estados Membros da Região Africana da
OMS e é a mais alta estrutura Governante da OMS
no continente. A actual 68ª sessão (RC68) será
realizada de 27 a 31 de agosto de 2018 no King
Fahd Palace Hotel.
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Adhanom Ghebreyesus, eu próprio e todo o
Secretariado, dou-lhe as boas-vindas à 68.ª
Sessão do Comité Regional Africano da OMS, em
Dakar, República do Senegal.
Quero expressar a minha sincera gratidão a Sua
Excelência Senhor Macki Sall, Presidente da
República do Senegal e ao povo Senegalês, pela
hospitalidade e a excelente organização para
acolher este encontro.

O nosso continente enfrenta uma série de
problemas de saúde pública que desafiam a
segurança da saúde na região incluindo o surto da
doença do vírus Ebola na República Democrática
do Congo. Temos sido capazes de responder a
esse desafio de maneira oportuna e robusta,
devido à excelente colaboração tanto dos Estados
Membros, como dos nossos parceiros e doadores.
É importante também ressaltar a disponibilidade e
a capacidade da nossa equipe em apoiar nosso
continente assim como a competente liderança da
nossa estrutura executivo que foram louváveis.
Permanecemos em alerta total para responder a
qualquer surto de doença em qualquer estado
membro.

Em África, a Cobertura Universal de Saúde (UHC)
não é mais uma opção, mas é uma necessidade
urgente alcançar o objectivo de desenvolvimento
sustentável 3. Aplaudimos os esforços de vários
estados que tomaram medidas para melhorar a
gestão das finanças públicas, que é uma das
formas críticas de avançar para a cobertura
universal de saúde. O Secretariado da Região
Africana da OMS está determinado a apoiar os
seus Estados-Membros.
O rápido aumento das doenças não transmissíveis
em muitos países africanos é uma tendência
preocupante que requer acções urgentes. A boa
notícia é que as causas subjacentes desse
problema são as seguintes: inclui o tabagismo, a
inactividade física, a pobreza e o consumo
execessivo do álcool são bem conhecidos. Exorto
os Estados membros a tomarem medidas
deliberadas e sustentadas para abordar esses
factores de risco.

Ao mesmo tempo, devemos também ficar de olho
nas doenças transmissíveis, nos remédios e na
tecnologia a ser manipulada. No entanto, estamos
cientes do fato de que existem muitos

O RC68 está a decorrer num momento crítico e irá
debater questões importantes como o Orçamento-
Programa 2020/21 do Gabinete Regional Africano
da OMS (OMS / AFRO), o surto de Ébola em curso
na República Democrática do Congo, a Agenda de
Transformação OMS / AFRO, financiamento para
cobertura universal de saúde (UHC), estruturas
para certificação da erradicação da poliomielite e
controle da cólera, entre outros tópicos
importantes.

Durante a reunião, o Director Regional da OMS
para a África apresentará um relatório sobre o
trabalho da OMS na Região de 2017 a 2018. Além
disso, os delegados analisarão o relatório de
progresso sobre a implementação da Agenda de
Transformação do Secretariado da Organização
Mundial de Saúde na Região Africana: 2015– 2020
e um relatório sobre os esforços de mobilização de
recursos através do fortalecimento de parcerias
para melhor apoiar os Estados Membros.

Um esboço da estratégia global sobre saúde, meio
ambiente e mudança climática e um documento
sobre como garantir o financiamento sustentável
para a cobertura universal de saúde em África em
meio à mudança dos factores económicos globais e
locais também serão apresentados e discutidos.

O Director Regional irá lançar o relatório da Análise
do Estado da Saúde na Região Africana. Um
Roteiro para o acesso 2019 –2023: Apoio
abrangente ao acesso a medicamentos e vacinas e
um relatório sobre o estado de implementação dos
quatro compromissos com prazos definidos sobre
doenças não transmissíveis na Região Africana
serão também discutidos. Além disso, um esboço
do Plano de Acção Global sobre a saúde dos
refugiados e migrantes será apresentado e
discutido.

Os delegados serão apresentados os seis
relatórios de progresso sobre a utilização de
soluções de eSaúde; Observatório Africano da
Saúde; a Estratégia Técnica Global para a Malária;
a Estratégia Global do Sector da Saúde para
prevenção, cuidados e tratamento de hepatites
virais; a Estratégia Global do Sector da Saúde para
o VIH / SIDA 2016-2021 e o Quadro para a
Implementação da Estratégia da TB Final na
Região Africana 2016 –2020.

Pela primeira vez, há uma caminhada de saúde no
programa apelidado de “Walk the Talk: 70 ano de
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CERIMÓNIA DE ABERTURA - Segunda-
feira, 27 de Agosto de 2018

07:00-08:00
Recolha dos
participantes

08:00 Apresentação de dança
e acolhimento pelas
hospedeiras

08:00-09:00 Chegada dos
participantes/entrada
principal

Registo dos

determinantes sociais, económicos e ambientais da
saúde que estão fora do escopo dos Ministérios da
Saúde e da contribuição da população africana.
Continuaremos, portanto, a defender que outros
sectores e parceiros tomem medidas efectivas em
seus sectores e garantam que eles sejam
integrados em todas as políticas uma vez que
desta forma irão contribuir para a realização da
Cobertura Universal em Saúde no nosso
continente.

Durante este Comité Regional, apresentamos um
relatório de progresso sobre a implementação da
Agenda de Transformação (2015-2020) na Região
Africana da OMS. Este é um compromisso que fiz
no início do meu mandato para melhorar a nossa
eficácia, capacidade de resposta e
responsabilidade. Como o relatório indica, muitos
êxitos foram alcançado nesses aspectos em
nossos escritórios regionais e de nossos países. O
nosso relatório sobre o trabalho da OMS na região
africana 2017-2018 irá encorajá-lo a ler, discutir e
pedir esclarecimentos onde necessário.

Este ano, o Jornal Diário do Comité Regional será
fornecido aos delegados apenas por via
electrónica. Esta é uma de nossas contribuições
modestas ao nosso meio ambiente - um
determinante bem conhecido da saúde pública. O
Secretariado da OMS está à sua disposição para
qualquer assistência durante esta sessão.

Desejo-vos uma reunião profícua.

Drª Matshidiso Moeti
Diretora Regional daOMSparaÁfrica

serviço da OMS para os países”, no qual os
delegados devem participar no domingo, 26 de
agosto de 2018.

Além disso, sete eventos paralelos também
ocorrerão durante o RC. As temáticas se
relacionam com Como melhorar a Gestão das
Finanças Públicas para avançar no sentido de UHC
em África; combater o ônus da hipertensão e
fortalecer a gestão de DNTs graves por meio de
abordagens de saúde pública; lançamento do The
State of Health Analysis na Região Africana; e
expansão da saúde digital em África e o acordo
AFRO-ITU. Outros eventos paralelos envolverão
ainda os governantes africanos com vista a
incentivar o fortalecimento dos sistemas nacionais
de pesquisa em saúde com cooperação
internacional complementar; desenvolvimento e
implementação de serviços de tecnologias de
reprodução assistida (ART) integrados e acessíveis
na Região Africana; e a Iniciativa de Eliminação da
Malária do Sahel - uma reunião ministerial de alto
nível.

Finalmente, os delegados discutirão o Orçamento-
Programa 2020-2021: Documento de Consulta do
Comité Regional. Uma exposição mostrará o
trabalho da OMS e seus Estados-Membros durante
toda a duração da reunião.

Expectativa de vida aumenta na
Região Africana

As conclusões de uma
análise levada a cabo
pelo Escritório Regional
da OMS para África,
apresentada num
relatório intitulado
Estado, de saúde na
Região Africana da
OMS: onde estamos,
para onde precisamos ir
”mostrou que a esperança de vida saudável na
Região Africana da OMS aumentou de 50,9 anos
para 53,8 anos entre 2012 e 2015. Este indicador,
que é uma medida da expectativa de vida ajustada
para anos gastos com incapacidades, é o maior
aumento em todas as seis regiões da OMS.

O relatório aponta que a diferença na expectativa
de vida saudável entre os países com melhor e pior
desempenho na Região diminuiu de 27,5 para 22
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participantes
Uso de lenços
alusivos ao CR68
Entrega das pastas
de trabalho
Os participantes
tomam os seus
lugares no auditório
Projecção de
mensagens/anúncios
nos ecrãs
Música ambient

08:00-09:00

Chegada dos membros
das delegações
/Entrada VIP

Registo
Uso de lenços
alusivos ao CR68
As delegações
tomam os seus
lugares

09:00-09:30  
Recepção – oconvidado
de honratomaoseulugar

09:30-09:45 
Fotografia de grupo

09:45-09:50 
Introdução pelo mestre-
de-cerimónias

09:50-10:00 
Espectáculo de boas-
vindas interpretado por
crianças

10:00-10:10

10:10-
10:20

Intervenção do Dr.
Pagwesese David
Parirenyatwa,
Presidente da
septuagésima primeira
sessão da Assembleia
Mundial da Saúde e
Presidente da
sexagésima sétima
sessão do Comité
Regional

Intervenção	do	Dr.
Tedros	Adhanom
Ghebreyesus,	Director-
Geral	da	OMS

Centenas de pessoas
participaram numa marcha
desportiva de 8 km de percurso

Centenas de pessoas participaram da
Caminhada da Saúde para comemorar
o 70º aniversário da OMS

Mais de oito centas
pessoas de todas as
esferas da vida,
participaram de uma
caminhada de 8 km
pela Saúde para
comemorar o 70º
aniversário da fundação
da Organização
Mundial de Saúde. O

evento foi realizado em Dakar, Senegal, no
domingo, 26 de agosto, durante o 68º Comité
Regional da OMS, que é a reunião anual da Região
Africana da OMS.

Organizado pelo Ministério da Saúde do Senegal e
pela Organização Mundial de Saúde, teve como
finalidade (1) Sensibilizar e dar perfil ao trabalho da
OMS e do Ministério da Saúde senegalês. (2)
Engajar delegados ao Comité Regional e
moradores de Dakar na celebração do 70º
aniversário da OMS. (3) Participar do movimento
global para promover a saúde e a actividade física
como parte de um futuro sustentável e saudável

anos. No entanto, existem desigualdades; com
expectativa de vida saudável sendo maior em
países com melhores economias e melhoria sendo
mais rápida em países com grandes populações e
alta densidade populacional. No entanto, o relatório
acrescenta que “os níveis de vida saudável na
Região ainda são muito baixos em comparação
com outras regiões”.

Read More

Like (0)

JANTAR OFCIAL

Um jantar oficial será oferecido pelo Governo
Senegalês e a OMS. Apenas as pessoas munidas
do cartão de convite terão acesso e o jantar será
servida no restaurante le Flamboyant. 

RC68 e-Jornal - Dia 1 http://whotogo-whoafroccmaster.newsweaver.com/JournalEnglishNewsle...

4 of 8 27/08/2018, 13:05



10:30-10:35 Filme

10:35-11:00
Abertura oficial da
sexagésima oitava
sessão do Comité
Regional pelo
convidado de honra

11h00-11h10
Entrega de uma
lembrança da sessão ao
convidado de honra/fim
da sessão

11h10-11h30 
Cocktail 

Fim da cerimónia de
abertura

Like (0)

Tomaram parte no evento os ministros da saúde de
outros países africanos, delegados ao Comité
Regional, membros do Corpo Diplomático,
funcionários do Ministério da Saúde, funcionários e
funcionários das várias agências de segurança.

A caminhada, intitulada "Walk the Talk" no Obelix
Place foi apadrinhado pela participação do Diretor-
Geral Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o Dr.
Matshidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para
África e o Ministro Senegalês da Saúde e Acção
Social, Dr. Abdoulaye Sarr como uma forma de
chamar atenção sobre a importância de um estilo
de vida saudável.

Tomaram parte no evento os ministros da saúde de
outros países africanos, delegados ao Comité
Regional, membros do Corpo Diplomático,
funcionários do Ministério da Saúde, funcionários e
funcionários das várias agências de segurança.

A caminhada, intitulada "Walk the Talk" no Obelix
Place foi apadrinhado pela participação do Diretor-
Geral Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o Dr.
Matshidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para
África e o Ministro Senegalês da Saúde e Acção
Social, Dr. Abdoulaye Sarr como uma forma de
chamar atenção sobre a importância de um estilo
de vida saudável.

Tomaram parte no evento os ministros da saúde de
outros países africanos, delegados ao Comité
Regional, membros do Corpo Diplomático,
funcionários do Ministério da Saúde, funcionários e
funcionários das várias agências de segurança.

A caminhada, intitulada "Walk the Talk" no Obelix
Place foi apadrinhado pela participação do Diretor-
Geral Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o Dr.
Matshidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para
África e o Ministro Senegalês da Saúde e Acção
Social, Dr. Abdoulaye Sarr como uma forma de
chamar atenção sobre a importância de um estilo
de vida saudável.

Falando a uma multidão na Obelix Place, o Dr.
Tedros disse: "Eu gostaria de agradecer ao
Senegal por sediar o Comité Regional e por
organizar este evento. A actividade física é
importante para vencer as doenças não
transmissíveis (DNTs). Espero que continuemos a
torná-lo num amplo movimento em toda a nação.
”fazendo referencia aos ministros de outros países
que participam no evento do Comité Regional.

SERVIÇO INTERNET

User Name: RC68
Para acesso a qualquer moment

SALAS DE REUNIÕES

A cerimónia de abertura terá lugar no anfiteatro do
hotel. As sessões paralelas terão lugar na maioria
das vezes nas salas B12 / C12 que se situam atrás
do anfiteatro. Algumas sessões paralelas estão
previstas para outras salas mas cujas informações
serão fornecidas aos delgados no decorrer das
sessões do Comité Regional. Todos os programas
serão disponíveis através do eJornal.  

PAUSA-CAFE / ALMOÇO

As pausa-café e almoço serão servidas
gratuitamente aos participantes durante as sessões
do Comité Regional.
No que diz respeito aos almoços, os Ministros e
todos os chefes de delegações são convidados a
se dirigirem ao restaurante le Manguier. Os
restantes membros das delegações e os membros
do secretariado serão servidos na sala Adriana e
na sala verde que se situam frente à frente uma da
outra.
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1.º DIA: Segunda-feira, 27 de Agosto
de 2018

09:00–11:30      Ponto 1                          Abertura
da reunião
11:30–12:00                                            Foto de
grupo seguida de pausa para chá
12:00–12:30 Ponto 2

Ponto 3
Eleição do Presidente,
Vice-presidente e
Relatores
Adopção da ordem do dia
provisória e do programa
de trabalho  (Document
AFR/RC68/1)

Ponto 4 Nomeação dos membros
da Comissão de
Verificação de Poderes

12:30–14:30 Lunch
break

(Reunião da Comissão de
Verificação de Poderes)

14:30–16:00 Ponto 5 Actividades da OMS na
Região Africana
2017-2018: Relatório da
Directora Regionalor
(Document AFR/RC68/2)

16:00–16:30 Sessão informativa
especial sobre o surto de
Ébola em Nord-Kivu, na
República Democrática
do Congo

16:30–17:00 Pausa
para chá

17:00–18:30 Ponto 16 Programme Budget
2020-2021: Regional
Committee Consultation
Document (Document
AFR/RC68/13)

18:30                                                   Fim da
sessão do dia
19:00                 Recepção oferecida pelo
Governo do Senegal e pela Directora Regional

O ministro senegalês da Saúde e Acção Social, Dr
Abdoulaye Sarr, disse: "Gostaria de pedir a todos
os senegaleses que façam do andar parte de sua
rotina diária. Hoje, no Senegal, existe essa tradição
de caminhar que se tornou uma instituição ".

O Ministro Senegalês da Saúde e Acção Social, Sr.

Abdoulaye Diouf Sarr (de branco), O Director Geral da OMS

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (à sua direita), a Directora

Regional da OMS para Africa, Dra. Matshidiso Moeti (com

uma garrafa de àgua) e a Representante da OMS no

Senegal, a Dra. Imboua Niava Lucile (à esquerda), durante a

marcha realizada esta manhã em Dakar.

Read More

Like (0)

CONTACTOS DOS HOTÉIS

King Fahd Palace: + 221 33 869 69 69
Yaas Hotel Almadies: tel: + 221 33 859 07 00
The Palms: + 221 33 868 05 05
Radisson Blu Dakar : + 221 33 869 33 07
Terrou Bi : + 33 839 90 39
Le Llodge des Almadies : + 221 33 869 03 45
Fana Hotel : + 221 33 820 06 06

SEGURANÇA

Polícia de Segurança : 17
Bombeiros : 18
UNDSS Senegal : Sr. Pierre-Etienne Ruff
 Conselheiro para a Segurança,  Tel: +221 77
450 58 21, Email: pierre-
etienne.ruff@undss.org
OMS AFRO: Sr. Fofana Ibrahima, Conseiller à
Sécurité, Tel: +221 77 335 16 35 E-mail:
fofanai@who.int

RC68 e-Jornal

O Secretariado do
Comité Regional
(RC68) tem o prazer de
anunciar a publicação
do eJournal, que
substitui a versão
impressa publicada em
anteriores Comités
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TRASNPORTE

Existem camionetas que garantirão o transporte
dos delegados dos hotéis onde se encontram
alojados ao King Fahd Palace, local do RC68 que
decorrerá de 27 a 31 de Agosto, conforme o
programa em baixo:

7H15: partida dos hotéis de alojamento para o
King Fahd Palace
19H30 : partida do King Fahd Palace para os
respectivos hotéis de alojamento

Eixos do itinerários

Eixo 1 : Hotel Sargal, Hotel la Madrague, Hotel
Ngor Diarama
Eixo 2 : Fana Hotel, Hotel Fleur de Lys-
Almadies, Hotel la Détente, Hotel The Palms,
Hotel Yaas Almadies
Eixo 3 : Hotel Terrou-Bi, Radisson Hotel

Like (0)

IMPORTANT CONTACTS

1. Dr. Imboua-Niava Lucile, Representante da OMS
,TEL: +221 77-644-95-90, e-mail: imboual@who.int

2. Sra. Maïmouna Diop, Administradora, TEL: +221
77299 17 74, e-mail: mdiop@who.int
3. Sr. Odon Mushobekwa, Gestor regional de
serviços administrativos, e-mail:
mushobekwao@who.int
4. Sra. Eniko Andrea Mankampa Toth, Responsável
das sessões e do protocolo, TEL: +221 77 82879
60, e-mail: tothe@who.int
5. Mme Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa,
responsável dos transportes e das viagens, TEL:
+242 068957710, e-mail: rutabuzwai@who.int
6. Sr. Gamba Francis, Ponto Focal Transportes, ,
TEL: +221 771519245, e-mail: gambaf@who.int
7. M. AMPA Tresor, Ponto focal Recepção e
alojamento, , TEL : +221 773351728, e-mail :
ampat@who.int
8. M. Ibrahima Fofana – Conselheiro regional de
Segurança,  TEL: +221 xxxx e-mail:
fofanai@who.int
9. Dr. Roland R. E. Rizet, Médico Conselheiro
Regional , e-mail: rizetro@who.int

FACILIDADES DO HOTEL

O Hotel possui um ginásio, localizado na 2ª
porta a direita do corredor que dá acesso a
piscina e o restaurante do hotel.
Ao sair da recepção vira-se a esquerda e
segue a galeria de lojas ate alcançar o corredor
a esquerda.
O ginásio está aberto das 16:30 às 22:00.

EXPOSIÇÃO

Como geralmente acontece em cada Comité
Regional, a OMS organiza uma exposição sobre o

Regionais. O eJournal é
fácil de usar e permite
uma melhor interacção
com nossos leitores.
Ele apresenta novos
recursos, como vídeos
incorporados, galerias de fotos, gravações áudio e
muito mais. O eJournal é publicado em três línguas
de trabalho da OMS (francês, inglês e português).
É possível aceder o eJournal através de todos os
dispositivos electrónicos tais como os
computadores, telefones celulares, iPads e todos
os demais dispositivos móveis por e-mail e acessá-
lo a qualquer momento, durante as sessões do
Comité Regional. Para aqueles que gostariam de
receber a versão electrónica da revista, por favor,
envie um e-mail para Jiri Phyllis (jirip@who.int).

DIVISA

A moeda corrente é o Franco CFA da UEMOA
1 USD = 574 FCFA
1 EURO = 656 FCFA
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trabalho que desenvolve na região africana. A
exposição terá lugar na sala A0 situada atrás da
sala reservada as plenárias. Este ano, a exposição
terá como pano de fundo os 70 anos da existência
da OMS (sucessos e desafios), o programa de
transformação do escritório regional e sobre a
Cobertura Universal em Saúde. Os delegados
estão desde já convidados a visitar a exposição.  

CONTACTOS MEDICAIS

1. Hospital principal de Dakar : 338395050
2. Samu National : 1515 - 338698252
3. Centre Anti Poison : 818001515

RC68 WHO Event App

A fim de permitir o acesso às actualizações
regulares e a todas as informações úteis em
relação ao RC68 (Programa de Trabalho,
Documentos de Trabalho, Serviços de Transporte,
etc.), faça o download do aplicativo Conferência da
AFRO no seu celular depois de receber uma
mensagem e-mail a perguntar. A mensagem será
enviada através do endereço que você forneceu ao
proceder oregisto on-line. Se precisar de ajuda
adicional, por favor dirija-se ao Secretariado da
OMS ou contacte Srs. Marc Chinombe e Nkaya
Gilles: Tel: 221 771519602

Faça uma análise rápido e responde

Como você classificaria a informação nesta edição da publicação do Diário?

Excelente Boa Satisfatório Pobre

Organização Mundial da Saúde - Escritório Regional para África - Sito em Djoué, P.O.Box 06 Brazzaville República do

Congo 

Telefone: +(47 241) 39100 / +(242) 06 508 1114 or + (242) 06 508 1116 Fax: +(47 241) 39503

Email: afrgocom@who.int
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