
 

Centros de África de Controlo e Prevenção de Doenças e Agência de Cooperação 

Internacional do Japão (JICA) para fortalecer a parceria em saúde pública para 

combater as ameaças de doenças infecciosas em África

 

Adis Abeba, 18 de Janeiro de 2018 - Os Centros para o Controlo e Prevenção de 

Doenças de África (CDC de África) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão 

(JICA) assinaram, em meados de Dezembro, um acordo de colaboração em vários 

aspectos da saúde pública para combater a ameaça de doenças infecciosas em África. 

A carta de intenção foi assinada durante uma sessão sobre a resiliência dos sistemas de 

saúde contra emergências de saúde pública e o fortalecimento de redes de laboratórios 

regionais em África que aconteceu em 15 de Dezembro de 2017 à margem do Fórum 

Universal de Cobertura de Saúde em Tóquio, Japão. 

"O fortalecimento dos sistemas de saúde e a consecução da agenda universal de 

cobertura da saúde se baseiam na criação de eficiências nos activos de saúde pública 

existentes. A melhor maneira de se preparar para ameaças de doenças desconhecidas 

é fortalecer a capacidade de lidar com as ameaças de doenças conhecidas. Como tal, 

sistemas de saúde pública resilientes são fundamentais para montar respostas 

 
AFRICAN UNION 

 

 
 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃOAFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 

Web site: www.au.int 

http://www.au.int/


oportunas e eficazes em toda a África. A parceria com instituições bilaterais e 

multilaterais é fundamental para alcançar a missão do CDC da África ", disse o Dr. John 

Nkengasong, diretor do CDC da África. 

O CDC da África já está em parceria com os CDC dos Estados Unidos, CDC da China, 

a Fundação Bill Gates & Melinda e o Escritório Regional da Organização Mundial da 

Saúde para a África para implementar os seus objectivos estratégicos. As prioridades 

para os primeiros 5 anos incluem o fortalecimento da vigilância e da inteligência da 

doença; sistemas inovadores de informação; sistemas e redes de laboratório; preparação 

e resposta de emergência; e institutos de saúde pública e pesquisa em todo o continente. 

"Construir a resiliência dos sistemas de saúde contra emergências de saúde pública em 

África contribuirá significativamente para a segurança da saúde humana e global. 

Estamos empenhados em trabalhar com o CDC da África, seus Centros de Colaboração 

Regional e redes para promover a parceria e a colaboração entre os países africanos 

para abordar doenças emergentes e endêmicas e emergências de saúde pública", disse 

o Dr. Takao Toda, Vice-presidente de Segurança Humana e Saúde Global na JICA. 

O Japão apoiará os esforços contínuos de África em preparação e resposta a 

emergências de saúde pública através de capacidades laboratoriais reforçadas, redes 

regionais, programas epidemiológicos e de treinamento de campo, criação de sistemas 

de alerta precoce e plataformas de vigilância de resposta, implementação das principais 

capacidades do Regulamento Sanitário Internacional nos países, mapeamento de riscos 

e avaliações de risco, fortalecimento de sistemas de saúde e pesquisas e publicações 

colaborativas. 

Para mais informações visite www.africacdc.org  
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Sobre o CDC da África 

O CDC da África apoia todos os países africanos a melhorar a vigilância, a resposta de emergência e a prevenção de 

doenças infecciosas. Isso inclui abordar surtos, catástrofes artificiais e naturais e eventos de saúde pública de 

interesse regional e internacional. Além disso, procura construir a capacidade de reduzir a carga de doenças no 

continente. 
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