DESCRIÇÃO
Desde as primeiras fases da pandemia, os governos têm-se esforçado por encontrar formas de trabalhar
em conjunto e controlar o surto do vírus COVID-19. Esta crise tem desafiado a resiliência global dos
nossos sistemas e profissionais de saúde, mas também provou a importância crucial de esforços e
estratégias internacionais de colaboração para ultrapassar esta crise mundial.
O desenvolvimento de uma segura e eficaz vacina contra COVID-19 tem sido considerado, globalmente,
um componente essencial da estratégia para controlar a propagação do vírus e os seus impactos.
A distribuição de vacinas contra COVID-19 em todo o mundo trouxe uma nova esperança, mas também
um novo desafio: como implementar programas de vacinação de forma eficaz e equitativa, tanto a nível
nacional como mundial.
A Federação Internacional dos Hospitais (IHF) está a organizar um evento virtual para os países de língua
portuguesa sobre a implementação e distribuição da vacina contra COVID-19 nos seus diferentes
contextos. O evento irá reunir líderes do setor da saúde para avaliarem os primeiros seis meses de
implementação e distribuição da vacina, discutirem os desafios e sucessos, e explorarem as perspetivas
para o futuro.

PROGRAMA
Moderador: Paulo Buss, Professor Emérito, FIOCRUZ
Abertura
• Francisco Ribeiro Telles, Secretário Executivo, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
• Carlos Pereira Alves, Presidente, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH)
• Adelvânio Francisco Morato, Presidente, Federação Brasileira de Hospitais (FBH)
Keynote
• Rogério Gaspar, Diretor do Departamento de Regulação e Pré-qualificação da Organização Mundial
da Saúde
Painel
• Palestrantes representantes dos diversos países de língua portuguesa:
• Diretora Nacional de Saúde Pública, Angola
• Brasil*
• Maria da Luz Lima, Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Cabo Verde
• Eugénio Iala, Diretor do Serviço de Imunização e Vigilância Epidemiológica do Ministério de Saúde, GuinéBissau*
• Guiné Equatorial*
• Moçambique*
• Portugal*
• Ednilza Solange Gomes, Responsável do Programa de Saúde Reprodutiva, São Tomé e Príncipe
• Timor Leste*
• P&R
Encerramento
• Margarida Eiras, Membro do Governing Council, Federação Internacional dos Hospitais (IHF)
*Em confirmação
PÚBLICO-ALVO
Executivos de hospitais/sistemas de saúde e executivos de associações de hospitais, de Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
TIPO DE EVENTO
Mesa redonda virtual (webinar Zoom): apresentações ao vivo e perguntas e respostas
INSCRIÇÃO
Gratuita
IDIOMA
Português

