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Timor-Leste acolhe reunião de Ministros da Saúde do Sudeste Asiático  
 
Na próxima semana, os ministros da saúde e representantes dos onze países que integram o Comité 

Regional do Sudeste Asiático da Organização Mundial de Saúde (OMS), vão reunir-se em Díli. 

Participantes do Bangladesh, Butão, República Popular Democrática da Coreia, Índia, Indonésia, Maldivas, 

Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Tailândia e Timor-Leste vão reunir-se no Centro de Convenções de Díli para a 

sexagésima oitava sessão do Comité Regional do Sudeste Asiático da OMS. 

 

Durante a semana de reuniões, os delegados irão "definir as prioridades na saúde e discutir as agendas 

para a Região", com consultas aos colegas, especialistas e funcionários da OMS, incluindo a Diretora da 

OMS para o Sudeste Asiático, Dra. Poonam Singh Khetrapal. Entre os assuntos em debate incluem-se o 

acelerar de medidas para proteger as pessoas contra o tabaco, defesa dos objetivos da saúde para a 

Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável pós-2015, e a expansão de serviços eficazes através de 

uma força laboral intensa força no setor da saúde. 

 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, irá discursar durante a abertura da reunião na segunda-feira e a 

Ministra da Saúde, Maria do Céu Sarmento Pina da Costa, irá dar as boas vindas aos convidados 

internacionais. 

 

O Comité Regional é o órgão de decisão máximo da OMS na Região e reúnem-se anualmente. Timor-Leste 

recebe pela primeira vez esta reunião anual. 

 

O Porta-voz do VI Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira refere que "o Governo de Timor-

Leste dá as boas vindas aos participantes do Comité Regional do Sudeste Asiático da OMS, que tem sido, 

ao longo dos anos, um parceiro chave em Timor-Leste, nomeadamente na prevenção e controle de 

doenças, e sentimo-nos honrados por acolher esta reunião anual. Estamos ansiosos por interagir com os 

Ministros e Autoridades de saúde da região, partilhar experiências, desenvolver melhores formas de servir o 

povo de Timor-Leste e alcançar os nossos objetivos: povo saudável, comunidades e Nação saudáveis.” FIM 

 
 
 


