
O CDC de África acolherá a Inauguração da Conferência Anual sobre Saúde Pública em 

África nos dias 14-16 de dezembro 

 

A conferência irá advir num importante ponto de inflexão para abordar as desigualdades na 

saúde e impulsionar o progresso na resposta a emergências, na resiliência do sistema de 

saúde e na inovação científica em África 

 

Registe-se agora em www.cphia2021.com 

 

ADDIS ABABA, 12 de agosto de 2021 - Os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de 

Doenças (CDC África) anunciaram hoje que a 1ª Conferência Internacional sobre a Saúde 

Pública em África (CPHIA), que foi adiada no início deste ano devido à COVID-19 terá agora 

lugar online nos dias 14 a 16 de dezembro de 2021. A conferência oferece uma plataforma 

única para os investigadores africanos, dirigentes políticos e partes interessadas partilharem as 

descobertas científicas e perspetivas de saúde pública e colaborarem na investigação, 

inovação e saúde pública por todo o continente. 

 

A pandemia da COVID-19 está longe de terminar em África. Com 7 milhões de infeções e 

quase 175,000 vidas perdidas por todo o continente, o seu impacto já foi grave. As 

perturbações económicas e sociais causadas pela COVID-19 ameaçaram ainda mais as vidas 

e meios de subsistência, pondo anos de progresso do desenvolvimento humano em risco de 

inversão. 

 

“África foi duramente atingida pela pandemia da COVID-19. Ao mesmo tempo, a COVID-19 

criou uma oportunidade histórica de construir uma nova ordem de saúde pública que torna a 

saúde para todos uma realidade por todo o continente. Juntos, podemos construir sistemas de 

saúde e capacidades de fabrico para responder eficazmente às múltiplas ameaças de saúde”, 

disse John Nkengasong, MSc, PhD, Diretor do CDC África. “A inauguração da conferência 

anual do CDC de África proporciona uma plataforma que capitaliza o conhecimento, a 

experiência e a ambição dos africanos para abrir de forma coletiva o caminho para um futuro 

mais saudável para todos.” 

 

Ao longo dos três dias, as pistas científicas centradas no lançamento da vacina COVID-19, no 

reforço dos sistemas de saúde e as aprendizagens face à resposta da COVID-19 serão 

abordadas através de palestras e painéis de apresentação, plenários e sessões participativas 

com especial enfoque na construção de competências para os profissionais em início de 

carreira. Um Comité Organizador de mais de 15 líderes de saúde por toda a África e do mundo 

estão a ajudar a moldar a direção estratégica da conferência.  

 

CPHIA Co-Presidente e Vice-Chanceler da Universidade de Global Health Equity, Professor 

Agnes Binagwaho, MD, M(Ped), PhD refere: “Ao reunir algumas das principais figuras da saúde 

pública em África, a conferência proporcionará um fórum para rever as lições aprendidas com a 

COVID-19 e para moldar sistemas de saúde mais resilientes que possam responder 

eficazmente a futuras crises. Estamos ansiosos por ver futuros líderes em ascensão ocuparem 

http://www.cphia2021.com/
https://africacdc.org/event/1st-international-conference-on-public-health-in-africa/


o centro do palco diante dos seus pares enquanto trabalham para fazer avançar a saúde 

pública, a educação científica e a investigação em África.” 

 

 

 

“Os últimos 18 meses foram cheios de incerteza e dificuldades – especialmente para as 

mulheres, raparigas e outros grupos marginalizados – mas apareceu uma mensagem clara: 

para construir um futuro mais saudável e equitativo para todos os africanos precisamos de 

liderança africana e de soluções lideradas por africanos”, disse o Professor Senait Fisseha, 

MD, Co-Presidente e Diretor dos Programas Globais da JD CPHIA e da Fundação Susan 

Thompson Buffett. “Estou tão inspirado pelo imenso talento e perícia que já temos no nosso 

continente, e com admiração pela liderança da CDC de África. Através desta plataforma única, 

podemos traçar um caminho ousado para melhorar os cuidados de saúde para todas as 

pessoas.” 

 

Os detalhes adicionais da conferência serão disponibilizados nos próximos meses. Os 

participantes são convidados a registar-se para a conferência em www.cphia2021.com. 

 

Contacto de imprensa: 

Ouma Onyango 

Global Health Strategies 

oonyango@globalhealthstrategies.com 

 

Sobre CDC África 

A CDC Africa é uma instituição técnica especializada da União Africana que apoia os Estados 

Membros nos seus esforços para reforçar os sistemas de saúde e melhorar a vigilância, 

responder a emergências, prevenção e controlo de doenças.  

Saiba mais em: http://www.africacdc.org 
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