
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MINISTROS DA SAÚDE DA SADC SOBRE A 

EPIDEMIA COVID-19 

Os Ministros da Saúde da SADC reuniram-se hoje, 9 de Março de 2020, no Centro 

Internacional de Convenções Julius Nyerere, em, Dar es Salaam, na República Unida da 

Tanzânia sob a presidência de Sua Excelência Ummy Mwalimu, Ministra da Saúde, 

Desenvolvimento Comunitário, Género, Idosos e Crianças da República Unida da 

Tanzânia e Presidente do Comité dos Ministros da Saúde da SADC. Tomaram parte na 

reunião a os seguintes Estados-Membros: Angola, República Democrática do Congo, 

Reino do Lesoto, Malawi, Maurícias, Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e 

Zimbabwe. 

O objectivo principal da reunião era compartilhar o conhecimento e a informação 

existente sobre o surto de COVID-19, que tem causado um impacto mundial devastador 

desde a sua emergência em Dezembro de 2019, e chegar a acordo sobre a 

harmonização e a coordenação dos esforços de preparação e resposta ao COVID-19 na 

região da SADC.   

A reunião notou que, em 30 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

declarou COVID-19 uma Situação de Emergência de Saúde Pública de Dimensão 

Internacional (PHEIC), com um potencial impacto significativo. A reunião também 

recebeu e tomou nota de uma apresentação sobre a situação mundial da epidemia 

COVID-19 e as medidas tomadas a nível global, feita pela OMS e pelo Governo da 

República Popular da China. 

A reunião também notou o estado de preparação dos Estados-Membros para fazer face 

ao surto de COVID-19, e exortou os Estados-Membros a criar adoptar planos de 



preparação e resposta nacionais assim como estabelecer fundos de emergência e de 

contingência para suprir as lacunas que existirem em matéria de prevenção, mitigação 

de impacto e outras intervenções. 

A reunião exortou ainda os Estados-Membros a conceber mecanismos de avaliação 

pelos pares para a validação dos relatórios de auto-avaliação do seu estado de 

prontidão, e solicitou os parceiros de cooperação internacional, através da OMS e do 

Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África), a apoiar os Estados-

Membros na formulação e implementação dos planos nacionais e na mobilização de 

mobilização de recursos para o desenvolvimento de infra-estrutura sanitária. 

A reunião concordou que Estados-Membros estabeleçam mecanismos coerentes de 

partilha de informação sobre questões de interesse transfronteiriço na área da saúde 

pública e que o Comité Técnico de Coordenação e Acompanhamento da Implementação 

do Protocolo sobre a Saúde da SADC, composto pelos directores dos serviços de saúde 

pública e serviços médicos seja revitalizado e que os respectivos termos de referência 

sejam alargados.  

A reunião orientou o novo Comité para trabalhar em parceria com as estruturas de gestão 

de desastres e outras entidades relevantes a nível dos Estados-Membros e a nível 

regional, assim como outros sectores governamentais (Migração, Turismo, Finanças, 

Negócios Estrangeiros e Comércio), CDC África, Parceiros de Desenvolvimento, Sector 

Privado e Organizações da Sociedade Civil, nos termos definidos nos termos de 

referência alargados; 

A reunião recomendou a suspensão temporária de todas as reuniões regionais 

presenciais da SADC e incentivar o recurso a tecnologias modernas como 

teleconferências, Webinar e chamadas através de Skype como meios para a realização 

das reuniões, até à altura em que a situação tiver sido contida. A Presidência da SADC 

fará o acompanhamento da suspensão temporária, com o apoio do Secretariado da 

SADC. 



A reunião concordou que, em colaboração com a OMS e o CDC África, os Estados-

Membros da SADC continuarão a realizar acções de formação e a prestar apoio contínuo 

para aumentar o seu grau de prontidão e preparação. 

A reunião exortou os Estados-Membros a promover medidas preventivas, como a 

lavagem das mãos e s higienização de superfícies, nos locais de trabalho e de domicílio. 

A reunião também exortou os Estados-Membros da SADC a fazer uso do Serviço de 

Compras em Grupo da SADC, através do Departamento de Armazéns Médicos (MSD), 

para a aquisição de medicamentos e suprimentos para o sector da saúde. 

A reunião exortou os Estados-Membros da SADC a mobilizar recursos internos e investir 

nos sistemas de saúde públicos para assegurar a resiliência e a segurança sanitária. 

A reunião exortou os Estados-Membros a harmonizar os planos nacionais com as 

estratégias continentais e a fazer das estruturas técnicas existentes, tais como a Equipa 

de Coordenador Regional (RCT) do CDC África, na Zâmbia, e a OMS. 

A reunião saudou a China, a OMS e o CDC África pelos esforços envidados no sentido de fazer 

face ao COVID-19, e manifestou a solidariedade contínua da SADC com a China e outros países 

afectados pelo vírus. 

A República Popular da China manifestou a sua gratidão aos Estados-Membro a ao 

Secretariado da SADC pela solidariedade manifestada com a China durante este período 

difícil, e garantiu que todos os cidadãos da SADC, incluindo os estudantes, estão a 

merecer os devidos cuidados em termos de prevenção e vigilância, e ninguém foi 

infectado. 

A reunião também saudou a República Unida da Tanzânia por ter organizado e acolhido 

a reunião extraordinária de uma maneira oportuna, e os Estados-Membros pelas 

medidas tomadas a nível nacional e pela sua participação na reunião. 

Emitido em 9 de Março de 2020, em Dar-es-Salaam, República Unida da Tanzânia. 


