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Senhor Director-Geral, 
Caros colegas e delegados, 
 
Há um ano, quando reunimos pela última vez em Genebra, seria difícil 
imaginar que a próxima Assembleia Mundial decorreria nestas 
circunstâncias. 
 
A pandemia de COVID-19 mudou as nossas vidas e o seu impacto e 
consequências continuarão a fazer sentir-se por bastante tempo. 
Veio recordar-nos o quão importante e central é a saúde pública e o 
quão vastas e transversais são as suas implicações na sociedade. 
Mostrou também que nenhum país estava inteiramente preparado para 
fazer face a uma ameaça deste género e como somos todos 
dependentes uns dos outros. 
 
Antes de sublinhar algumas das lições da pandemia, gostaria de dirigir 
um conjunto de agradecimentos: 
 
 (i) a todo o pessoal de saúde, e aos demais profissionais que 
estiveram e estão na “linha da frente” por todo o esforço e dedicação.  
 

(ii) à sociedade em geral, e permitam-me que mencione em 
particular o povo Português, pela maneira responsável como soube 
responder aos apelos de confinamento e, nesta fase, às regras do lento 
retomar da vida em sociedade; 

 
(iv) às Nações Unidas, pela forma expedita e coordenada como 

reagiram à pandemia. Destaco, naturalmente, o papel central da OMS. 
 
 (v) e, por fim, a toda a comunidade científica pela mobilização de 
esforços em torno da investigação e desenvolvimento de terapêuticas e 
de uma vacina para o COVID. 

 
  
O combate ao COVID tem sido a prioridade do governo Português.  
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O respeito pelos direitos humanos foi uma condição de base de todas 
as medidas de combate à pandemia, incluindo durante a vigência do 
estado de emergência. 
Regularizámos temporariamente o estatuto de todos os migrantes, 
refugiados e requerentes de asilo, equiparando-os a residentes 
regulares em Portugal, para que pudessem ter acesso, sem 
discriminação, aos serviços de saúde e prestações sociais. 
Pusemos em prática um conjunto de apoios sociais dirigidos aos 
trabalhadores e às populações mais vulneráveis para mitigar os efeitos 
negativos da pandemia.  
Dedicámos ainda especial atenção à saúde mental, reforçando a sua 
intrínseca ligação com os direitos humanos.  
 
Terminaria, referindo uma das conclusões que deveremos retirar da 
atual pandemia: 
É essencial um investimento constante no fortalecimento dos sistemas 
de saúde e na cobertura universal de saúde. 
E ele passa por uma arquitetura global de saúde pública forte, bem 
coordenada e com os recursos suficientes para a qual todos os países 
colaborem de forma transparente e solidária.  
Obrigada. 
 


