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Maputo, 01 Nov (AIM) – 
A Assembleia da República 
(AR) aprovou hoje ,  em 
Mapu to ,  o  p ro jec to  de 
resolução que dá 15 dias as três 
bancadas parlamentares para 
ultrapassarem as divergências 
em torno da revisão da 
legislação eleitoral.

Quarta-feira, a sessão 
plenária tinha acordado em 
uma semana para se sanarem 
as divergências que, segundo 
o Presidente da Comissão de 
Administração Pública, Poder 
Local e Comunicação Social, 
Alfredo Gamito, são “poucas 
mas profundas”.

Mas a sessão plenária de 
hoje acabou decidindo prolon-
gar esse prazo por mais uma 
semana, totalizando 15 dias.

Há algum tempo atras, a 
bancada do partido governa-
mental, a Frelimo, avançou, 
por exemplo, com a ideia 
de uma Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) formada 
exclusivamente por membros 
da sociedade civil, proposta 
que gorou.

Com efeito, a Frelimo, 
a bancada maioritária, e o 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), a se-

Revisão da lei eleitoral/ar estende 
prazo de busca de consensos

gunda das únicas duas forcas 
da oposição com assentos no 
parlamento, defenderam o actual 
figurino de 13 membros da CNE, 
sendo oito apontados pelos três 
partidos com representação na 
AR.

Cinco deles seriam apon-
tados pela Frelimo, dois pela 
Renamo e um pelo MDM. Os 
outros cinco membros, para 
totalizarem 13, provem da so-
ciedade civil. 

A Renamo defende uma 
CNE totalmente partidarizada e 
com 17 membros. Esta formação 
politica quer que cada partido 
com assentos no parlamento 
designe quatro membros, e 
dois membros propostos pelos 
partidos políticos sem assento 
parlamentar, e três membros 
propostos pela sociedade civil.

Quanto ao Secretar i -
ado Técnico de Administração 
Eleitoral (STAE), a Frelimo 
mantém a posição de um direc-
tor seleccionado por concurso 
público de avaliação curricular 
dirigido pela CNE.

A Renamo defende que 
o director geral do STAE seja 
coadjuvado por directores gerais 
adjuntos designados pelos parti-
dos políticos ou coligações de 

Beijing, 01 Nov (AIM) – O 
Ministro chinês da Saúde, 
Chen Zhu, disse hoje que a 
universalização da cobertura 
sanitária passa, entre vários 
desafios, pela consolidação 
das reformas a diversos 
níveis, com vista a tornar 
mais equitativo o acesso ao 
serviço de saúde nos países.

As reformas, que de-
vem assumir um carácter 
consentâneo e progressivo, 
constituem o trilho que levou 
o seu país ao sucesso regis-
tado no sistema de saúde e 
a sustentabilidade traduzida, 
hoje, na provisão de serviços 

Universalização da cobertura 
sanitária requer reformas 

consentâneas
Por Leonel Muchano, da AIM, na China

para mais de 95 por cento da sua 
população estimada em mais de 
um bilião de habitantes.

Chen Zhu falava durante 
a sessão de abertura do 2/o 
Simpósio Global sobre Pesquisa 
nos Sistemas de Saúde, que con-
grega Beijing, capital da China, 
mais de 1800 participantes de 
120 países de todos os conti-
nentes, para, entre vários objec-
tivos, discutir os mecanismos de 
auxílio à pesquisa em saúde e o 
uso dos resultados para influ-
enciar a tomada de decisão nos 
países em desenvolvimento.

Na sua intervenção, o 

Maputo, 01 Nov (AIM) – A 
directora-geral do Fórum das 
Primeiras-Damas Africanas 
Contra o Cancro Cervical, 
a princesa nigeriana Nikky 
Onyer i ,  ape lou  ho je  a 
todos moçambicanos para 
apoiarem a organização 
da VII conferência sobre 
a erradicação do cancro 
cervical em África (SCCA), 
um evento a decorrer em 
Maputo, em Julho de 2013.

Onyeri lançou esse 
apelo falando em Maputo no 
fim da sua visita de quatro 

Moçambicanos convidados a 
participar na conferência sobre 

cancro cervical
dias, durante a qual realizou-
se o lançamento deste evento 
que visa reduzir o impacto da 
doença, aumentando a conscien-
cialização das pessoas através 
da educação.

“Apelo a todos os moçam-
bicanos para prestarem todo 
o apoio necessário à vossa 
Primeira-Dama, desde em ter-
mos de recursos humanos, em 
termos de recursos financeiros 
para a organização deste grande 
evento”, disse, sublinhando que 
agora o país deverá criar um 
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partidos com assento no parlamento, em 
condições de igualdade e paridade.

A Renamo propõe ainda um quadro 
do STAE composto por pessoal prove-
niente dos partidos políticos e coligações 
de partidos com assento na AR, designa-
dos de forma paritária, e de pessoal pro-
veniente de partidos extraparlamentares e 
outro proveniente da sociedade civil.

governante chinês destacou vários os 
pilares que ditaram o sucesso da reforma 
do sistema de saúde do seu país, entre 
eles a gestão, financiamento, os preços 
dos produtos, a supervisão, tecnologia e 
recursos humanos, informação e a adop-
ção das leis mais apropriadas, cujo saldo 
era garantir um sistema básico de saúde e 
garantir o acesso para todos.

No domínio legislativo, por exem-
plo, Chen Zhu apontou a expansão da 
cobertura do seguro de saúde o que permi-
tiu abranger 1.3 biliões de pessoas, isto é, 
acima de 95 por cento da população, com 
uma taxa de participação no Novo Sistema 
Médico Rural Cooperativo (NRCMS) 
superior a 98 por cento.

Judith Rodin, presidente da Funda-
ção Rockefeller baseada nos Estados 
Unidos da América (EUA), que é também 
um dos co-financiadores do 2/o Simpósio 
Global, enalteceu, na ocasião, os avanços 
que a China logrou durante o último 
século, com vista a universalização da 
cobertura sanitária.

“Há meio século, a China enfrentava 
uma crise no domínio da saúde, muito em 
particular sobre como aceder aos cuida-
dos médicos. Havia, nessa altura, 40 mil 
médicos bem formados ao serviço de 540 
milhões de habitantes. Cada médico estava 
para 13.500 doentes, com cancro e outras 
doenças”, disse Rodin. 

Porém, a sua determinação permitiu 
inverter a situação, mercê do apoio da sua 
fundação. O governo de Beijing recrutou e 
formou um milhão de médicos e os enviou 
as zonas rurais onde, por sinal, vivia maior 
parte da população. No meio rural, além de 
educar e realizar actividades preventivas 
também colhiam toda a informação sobre 
as doenças.

Apesar do sucesso da China, há 

Universalização da 
cobertura sanitária requer 

reformas (cont.)

ainda, segundo a fonte, enormes desafios 
por transpor, bastando para o efeito afirmar 
que, em pleno século XXI, mais de sete mil-
hões de crianças e recém-nascidos morrem 
de doenças preveníveis. Cerca de 300 mil 
mulheres perecem vítimas de complicações 
durante a gravidez ou no parto.

Para tornar mais elucidativa a preocu-
pação a volta da questão, ela afirmou que o 
número de mulheres que morrem constitui 
quase a metade dos participantes do 2/o 
Simpósio Global, daí a necessidade de haver 
medidas enérgicas. 

Apesar da gravidade de que ainda 
se reveste a situação, países como o Ban-
gladesh e o Rwanda conseguiram, contra 
todos os prognósticos, cobrir acima de 90 
por cento da população na cobertura da 
saúde, através de programas e sistemas de 
seguro. 

Não obstante os níveis de pobreza, 
os países conseguem garantir programas 
de seguro de saúde que, do ponto de vista 
financeiro, são sustentáveis. Os relatórios 
mais recentes mostram, nesses países, uma 
subida da participação em programas de 
seguros, partos institucionais e as consul-
tas pré-natais, que se saldou na redução da 
mortalidade materna e infantil, esta última 
em 50 por cento. 

Entre os países com experiências de 
sucesso, a fonte apontou os casos do Gana, 
país da costa ocidental africana, e o Viet-
name, no sudeste asiático.

O exemplo desses e outros países 
mostra, segundo Judith Rodin, que a univer-
salização da cobertura sanitária que era an-
tes um sonho é agora possível, porém há que 
trabalhar mais para a sua concretização. 

Moçambicanos convidados 
a participar na conferência 

sobre cancro (cont.)
comité organizador deste evento.

Segundo Onyeri, este evento contará 
com a presença de mais de 20 Primeiras-
Damas africanas, mais de 50 ministros 
africanos da área da saúde, parlamentares 
africanos, bem como de mulheres chefes 
de Estados provenientes não só de África 
mas também de alguns países de outros 
continentes.

“Igualmente, esperamos, pela primeira 
vez, ter não só oficiais dos governos, mas 
também tantas outras partes interessadas, 
como mulheres líderes tradicionais, profis-
sionais da saúde, sobreviventes de cancro”, 
acrescentou.

Ainda no âmbito deste evento, o Pres-
idente moçambicano, Armando Guebuza, 
será declarado embaixador de boa-vontade 
para a saúde da mulher e espera-se que ele 
venha a lançar uma campanha global sobre 
o cancro da mama e do colo do útero.

A preocupação das primeiras-damas 
do continente africano pelo cancro do colo 
do útero resulta do facto desta doença ser 
uma das principais causas da mortalidade 
das mulheres no mundo, particularmente 
nos países em desenvolvimento, onde a 
doença é exacerbada pelos elevados índices 
de prevalência do HIV/SIDA.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) considera o cancro do colo do 
útero como o segundo mais comum em 
mulheres do mundo inteiro, com cerca de 
500 mil novos casos e 250 mil mortes por 
ano, 80 por cento dos quais ocorrem nos 
países pobres.

Em Moçambique, na maior unidade 
sanitária do país, o Hospital Central de 
Maputo, 80 por cento dos casos de cancro 
do colo do útero diagnosticados dão entrada 
quando já se encontram em avançado esta-
do de gravidade, e com reduzidas hipóteses 
de recuperação.

Em África, a activista Onyeri desem-
penha um papel importante na luta contra 
esta doença, sendo ela patrona das confer-
ências das primeiras-damas do continente 
sobre esta doença.

Presidente da Princess Nikky Cancer 
Trust, a princesa Nikkey Onyeri tem tra-
balhado desde 1995 na consciencialização 
e educação sobre o cancro da mama e tem 
sido uma defensora dos doentes de cancro 
e suas famílias nos países em desenvol-
vimento.

A sua espinha de activista começou 
depois de 1991 ter lhe sido diagnosticada 
um cancro da mama e os médicos reco-
mendaram que ela removesse a mama ou 
então teria de morrer em seis meses. Mas 
o resultado do exame estava errado, já que 
mais tarde foi lhe diagnosticada um cisto 
benigno.

Contudo, alarmada pela imprecisão 
dos exames e limitação de recursos para os 
tratamentos médicos no seu país, a princesa 
Nikky começou com a sua fundação para 
ajudar a promover a rápida detenção e 
tratamento das mulheres na Nigéria e mais 
tarde ao nível do continente africano.
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Europeus planificam 
intervenção no Mali

 
Bruxelas, 1 Nov (AIM) - Um Conselho 
conjunto de Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e da Defesa da União Europeia 
(UE) terá lugar a 19 de deste mês de 
Novembro em Bruxelas para planificar a 
intervenção militar visando expulsar os 
grupos islamitas e os rebeldes tuaregues 
que controlam há mais de seis meses o 
norte do Mali.

Segundo um comunicado da UE a 
que a PANA teve acesso quarta-feira, o 
conselho ministerial conjunto estará aberto 
a peritos militares da União Africana (UA), 
da Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) e das Nações 
Unidas.

O principal ponto inscrito na agenda 
da reunião incide sobre o estudo dos meios 
a serem criados para uma força militar 
credível que possa combater os ocupantes 
do norte do Mali.

Todavia, a reunião deverá igualmente 
analisar o processo político que deve levar 
à instauração no Mali de um Governo 
legítimo e à adopção de um roteiro condu-
cente à organização das eleições neste país 
da África Ocidental.

Os participantes vão examinar, por 
outro lado, o processo de negociação com 
os grupos armados do norte que desejam 
integrar o Governo de Unidade Nacional.

OMS lança estratégia 
sobre política de 

saúde e sistemas de 
pesquisa 

Por Leonel Muchano, da AIM, em 
Beijing

Beijing, 01 Nov (AIM) – A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançou hoje a 
Estratégia sobre Política de Saúde e Sistemas 
de Pesquisa, documento considerado de 
extrema importância rumo aos avanços 
que se pretendem alcançar no domínio da 
investigação rumo a universalização da 
cobertura sanitária.

A estratégia, a primeiro de género, 
lançada à margem do 2/o Simpósio Global, 
que decorre em Pequim, capital da China, 

incorpora três objectivos fundamentais 
no ramo da pesquisa, e orientadores com 
vista a concretização da universalização da 
cobertura sanitária. 

O primeiro grande objectivo con-
sagrado é a necessidade de aglutinar os 
universos de pesquisa e tomada de decisão 
assim como estabelecer uma interdiscipli-
naridade entre os vários segmentos da in-
vestigação, com vista a gerar conhecimento 
que produzirá mais informação e fortificar 
os sistemas de saúde.

O documento está voltado aos de-
cisores a todos os níveis nos sistemas de 
saúde, desde o nível nacional à vanguarda 
da provisão dos serviços de saúde, bem 
como procura tornar a política de saúde 
e os sistemas de pesquisa orientados para 
a demanda e resposta às necessidades do 
século XXI nos sistemas da saúde.

Abdual Ghaffar, director executivo da 
Aliança para a Política de Saúde e Sistemas 
de Pesquisa na OMS, disse ainda que a 
estratégia contribuirá para uma maior com-
preensão do domínio da política de saúde, 
através da clarificação da sua amplitude e 
o papel da política.

“A estratégia confere subsídios 
teóricos sobre a dinâmica do processo 
através do qual deve ser gerada a política 
de saúde e os sistemas de pesquisa assim 
como o seu uso na tomada de decisões”, 
disse Ghaffar.

AJoseph Kasonde, Ministro zam-
biano da Saúde, cujo país esteve envolvido 
na produção da política, disse esperar que a 
estratégia sirva como agente da mudança, 
porquanto advoga um paradigma que 
atribui maior realce a necessidade de uma 
colaboração mais chegada entre os pesqui-
sadores e os decisores, assim os tornando 
parte da mesma comunidade.

A medida visa fundamentalmente 
permitir que ambos estejam em melhores 
condições de propor as acções que for-
tificarão o desempenho dos sistemas de 
saúde. 

A estratégia coloca, segundo a fonte, 
constitui um desafio no sentido de tornar 
mais proeminente o papel da política de 
saúde numa altura em que os sistemas 
caminham para a universalização da cober-
tura sanitária e a equidade.

O verdadeiro teste da estratégia, 
segundo o ministro, está agora nas mãos 
e mentes dos diversos intervenientes que 
desenvolvem e usam as evidências resul-
tantes das pesquisas para gerar informação 
sobre as políticas bem como fazer a gestão 
das decisões. 

Sujatha Kanuru, antiga secretária da 

saúde no governo da Índia, defendeu a ne-
cessidade de haver uma continuidade do es-
pírito de colectivismo e determinação para 
que se possa traduzir as opções propostas 
em acções tangíveis que vão beneficiar os 
fazedores de políticas e os resultados da 
saúde no futuro. 

Nyusi acredita três 
novos adidos de 

defesa
Maputo, 01 Nov (AIM) – O Ministério 
moçambicano da Defesa Nacional (MDN), 
Filipe Nyusi, acaba de acreditar três novos 
adidos militares, no quadro da cooperação 
bilateral entre Moçambique e os países de 
onde são oriundos.

Trata-se do Coronel Thomas An-
drejews, da Alemanha, Brigadeiro Kamram 
Ali, do Paquistão, e o Capitão-de-Mar e 
Guerra António Rebagliato, da Espanha.

A cerimónia de acreditação dos Adi-
dos de Defesa teve lugar Quarta-feira nas 
instalações do MDN, em Maputo, tendo 
sido dirigida pelo titular do pelouro, Filipe 
Nyusi.

Falando na ocasião, Nyusi disse 
tratar-se de um bom sinal, pois dá entender 
que na área de diplomacia, no sector da 
defesa, estão a ocorrer progressos. 

Ö Ministro da Defesa Nacional 
manifestou a necessidade de reforçar a 
cooperação com os tres países, destacando 
como áreas prioritárias as missões de paz, 
formação e combate aos problemas globais 
como a pirataria marítima e imigração 
ilegal.

Citado por um comunicado de imp-
rensa do MDN, Nyusi ressalvou a necessi-
dade de manter uma relação física realista 
e directa, tendo garantido que apesar de 
algumas ameaças que se fazem sentir nos 
últimos dias, “a situação de Moçambique 
está calma e controlada”.

Por sua vez, os Adidos de Defesa 
acreditados no país manifestaram a sua 
disponibilidade em reforcar a cooperação 
com Moçambique no domínio de defesa 
pelo que a acreditação abriu mais portas 
para a cooperação e troca de informa-
ções.
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Maputo, 01 Nov (AIM) - A Assembleia da 
República (AR) elegeu hoje dois deputados 
para a Comissão Permanente, seu órgão 
executivo. 

Trata-se dos deputados Alcido 
Nguenha e Sebastião Dengo, que vão ocu-

par os assentos dos actuais governadores 
das províncias da Zambézia e Nampula, 
Joaquim Veríssimo e Cidália Chaúque, re-
spectivamente, todos da bancada do partido 
governamental, a Frelimo. 

A AR elegeu ainda os deputados Con-

Parlamento preenche vagas no seu órgão executivo
ceita Sortane, Henrique Mandava, Alfredo 
Ibraimo, Ana Rafael e Sónia Mepameia, 
para membros suplentes da comissão dos 
assuntos sociais, do género e ambientais.

A magna casa volta a reunir-se em 
sessão plenária na próxima quarta-feira.
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