
Extracto da intervenção da Sra. Ministra Adjunta e da Saúde, na abertura do 
Fórum Assinatura do Pacto Nacional a Favor da Saúde

Cabo Verde é um pequeno país arquipelágico habitado por uma grande ambição de 
prosseguir o bem-estar e a felicidade da sua população. Para isso, muito contribuiu, entre 
outras dimensões, o investimento sustentável que realizou na área da saúde,
desde o seu surgimento como Estado independente, em 1975.

Na verdade, as políticas públicas em matéria de saúde têm sido constantemente guiadas 
com o objectivo de garantir o acesso a universalidade e a equidade na prestação de 
cuidados de saúde, e acompanhadas de intervenções estruturantes para equacionar 
também as determinantes sociais, nomeadamente, a educação, o saneamento do meio, o
abastecimento de água, a nutrição, a pobreza e as desigualdades sociais, bem como as de
género.
Os progressos registados, nesse contexto, são substanciais e colocam Cabo Verde em boa 
posição para pretender alcançar em 2015 os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) relativos à saúde, entre outros. Esses avanços estão, outrossim, entre os factores 
que permitiram a saída de Cabo Verde da categoria dos PMA (Países Menos Avançados) 
no final de 2007.

Tais avanços conduzem-nos, entretanto, a novos problemas e desafios. Com efeito, a
dupla carga que consiste na necessidade de reforçar a luta contra as doenças 
transmissíveis e, ao mesmo tempo, fazer face ao peso dos custos das doenças não-
transmissíveis, ligado ao aumento da esperança de vida, num contexto de graduação de 
Cabo Verde a país de rendimento médio, faz com que devamos a partir de agora contar 
muito mais ainda com recursos próprios, já de si escassos, o que nos coloca uma enorme 
dificuldade adicional.

Devemos, assim, consolidar os ganhos e encontrar respostas às novas situações, num 
ambiente de recursos limitados, repito, concretizando com urgência novas estratégias 
adaptadas às exigências do estado de desenvolvimento do país em geral e da sua situação 
sanitária em particular, planificando e agindo numa dinâmica proactiva, tendo sempre a 
preocupação de responder às demandas imediatas e em simultâneo projectando o futuro.

Mesmo se o número de mortes maternas esteja sensivelmente reduzido, continua sendo 
uma preocupação. Manter a cobertura vacinal de crianças menores de 5 anos e reduzir as 
mortes infantis evitáveis, mais do que um ODM a atingir, constitui um dever moral. Por 
isso, devemos acordar mais atenção à qualidade dos cuidados prestados, seja no nível pré-
natal, seja no nível de assistência ao parto, visto que queremos continuar a reduzir a taxa 
de mortalidade perinatal.

A saúde dos jovens deve merecer uma atenção redobrada, sobretudo no que diz respeito 
á promoção de estilos de vida saudáveis. Além disso, apesar da estrutura da população 
cabo-verdiana ser bastante jovem, temos de nos preparar, desde já, para responder ao 
desafio que a população idosa representará num futuro próximo, trabalhando para que os 
anos de vida conquistados sejam gozados com saúde e dignidade.

Assim, tanto pela necessidade de utilização adequada dos recursos como pela imposição 
da situação de transição epidemiológica bem avançada que conhece Cabo Verde, o seu 
sistema de saúde deverá continuar a reforçar a atenção Primária de qualidade,



desenvolvendo a medicina geral e familiar com os componentes de continuidade e 
prolongados no tempo, com vista a permitir seguir a pessoa ao longo da sua vida. 
Paralelamente, deve continuar a procurar diferenciar as respostas a nível secundário e 
terciário, garantindo progressiva e selectivamente a substituição daquelas evacuações 
para o exterior que têm mais peso nesse sub-sistema.

Para prosseguir tudo o que fica projetado é claro que investimentos suplementares em, 
designadamente, infra-estruturas, equipamentos, medicamentos, informação Sanitária, 
reforço da organização dos Serviços de Saúde e formação de recursos humanos são 
necessários! Assim como será necessário reafirmar a política de uso racional de 
medicamentos e modernizar a gestão do sector farmacêutico.

Por fim, e não menos importante, teremos de garantir a sustentabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), no quadro de uma estratégia de financiamento que continue a 
prosseguir a cobertura de saúde universal, conjugando os objetivos de eficácia e de 
efetividade dos programas e a eliminação dos desperdícios, com o aumento dos recursos 
para o sector, baseado em fontes inovadoras de financiamento.

De tudo isso trata o PNDS II para 2012/2016, já devidamente orçamentado e que se 
inscreve na execução da Politica Nacional de Saude 2007-2020 e sucede ao PNDS 
2007/2011. 

Trata-se agora de meter mãos à obra e, com o necessário sentido de urgência e de fazer 
certo as coisas certas, concretizá-lo, para garantir o avanço do sector da saúde em Cabo 
Verde.

Para isso precisamos de consolidar as parcerias e de estabelecer um Pacto Nacional 
comungando da ideia de que a saúde é um compromisso do Estado mas é responsabilidade 
de todos…

São estes objectivos e atitudes nobres que nos tem aqui reunidos!

A Ministra Adjunta e da Saúde

Cristina Fontes Lima


