
 

 
 

Comunicado de Imprensa 

Bissau, 11 de julho de 2022 

 
Cerimónia oficial do lançamento do projeto “Apoiar a Saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal e 

Infantil rumo a um Sistema Universal de Cobertura de Saúde na Guiné-Bissau (PIMI III)” 
 

UNIÃO EUROPEIA REFORÇA O APOIO À SAÚDE MATERNA E INFANTIL NA GUINÉ-BISSAU 
 

Data: 19 de julho de 2022  

Hora: 9h00 horas  

Local: Auditório do Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné-Bissau (INASA) 
 

O lançamento oficial do projeto “Apoiar a Saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal e Infantil rumo a um 

Sistema Universal de Cobertura de Saúde na Guiné-Bissau (PIMI III)”, financiado pela União Europeia, vai ter 

lugar no próximo dia 19 de julho, às 9h00 horas, no auditório principal do INASA, em Bissau. 
 

A ação vai ser implementada de forma integrada pelo Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF), pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pelo Projeto Saúde Bandim, lado a lado com o Ministério da Saúde Pública da 

Guiné-Bissau (MINSAP), e propõe uma intervenção de 3 anos para consolidar os resultados encorajadores 

alcançados desde 2013 pelos anteriores Programas UE-PIMI. Mantém-se o objetivo de continuar a contribuir 

para a redução das taxas de mortalidade materna e de crianças com menos de 5 anos, através de um melhor 

acesso a cuidados de saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil de qualidade. Pretende-se, igualmente, 

preparar o caminho para um sistema de cobertura universal de saúde, assegurando a assistência técnica e as 

intervenções específicas de apoio ao Governo da Guiné-Bissau na construção de um Sistema Nacional de 

Saúde com raízes sólidas e resiliente. O PIMI III prestará, assim, especial atenção à necessidade de 

transferência gradual de competências e responsabilidades para o MINSAP enquanto ator central no processo 

de consolidação do Sistema Nacional de Saúde, potenciando o impacto, apropriação e a sustentabilidade das 

intervenções promovidas. 
 

A cerimónia do lançamento oficial do projeto PIMI III contará com a presença S.E. o Ministro da Saúde Pública 

da Guiné-Bissau, Dr. Dionísio Cumba, da Sra. Embaixadora da União Europeia, Dra. Sónia Neto, do 

Administrador Executivo do IMVF, Dr. Ahmed Zaky, e dos representantes da OMS e do Projeto Saúde Bandim, 

bem como de outros representantes das autoridades nacionais e dos parceiros internacionais no setor da 

saúde, de membros de diversas organizações da sociedade civil e das diversas equipas implementadoras do 

projeto.  
 

O Programa vai beneficiar diretamente cerca de 343.101 crianças até 5 anos de idade e 450.184 mulheres em 

idade fértil em todas as regiões da Guiné-Bissau, bem como cerca de 1.500 profissionais de saúde, 

beneficiando ainda os cerca de 2.046.289 habitantes do país enquanto utilizadores do Sistema Nacional de 

Saúde. O PIMI III irá abranger um universo total de 133 estruturas de saúde, de diferentes níveis e perfis 

assistenciais, entre centros de saúde, hospitais regionais de referência e, ainda, o Hospital Nacional Simão 

Mendes.  

 

CONTACTOS PARA A IMPRENSA 
 

Selo.DJALO@eeas.europa.eu 
Abel.PEREIRA-GOMES@eeas.europa.eu 
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