
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

Maputo, 17 de Novembro de 2022 

 
II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 
 
A Medicus Mundi e a Rede de Organizações da Sociedade Civil Aliança para a Saúde têm a honra de comunicar 
ao vosso prestigiado órgão de comunicação social a realização da II Conferência Internacional Sobre 
Determinantes Sociais da Saúde, a ter lugar, entre os dias 22 e 24 de Novembro de 2022, no Centro de 
Conferências da TMCEL, sito no prolongamento da Avenida Kim Il Sung, nº 96, pelas 8:00 horas. A II 
Conferência Internacional sobre Determinantes Sociais da Saúde tem o objectivo de contribuir para a 
promoção da cobertura universal da saúde e o direito à saúde da população, através da reflexão sobre os 
Determinantes Sociais e os Cuidados de Saúde Primários, com enfoque nas abordagens de género e direitos 
humanos. Portanto, será um espaço para maximizar as melhores práticas e as lições aprendidas a nível 
nacional e internacional (Espanha, África do Sul e Quénia), reforçando a difusão e a divulgação académica dos 
conhecimentos gerados nos trabalhos de investigação, desde a I Conferência Internacional sobre DSS realizada 
com a participação do MISAU em 2018, na Cidade de Maputo. 
 
O evento incidirá sobre diferentes temáticas, com ênfase especial na problemática da desnutrição, sem 
descurar outras áreas determinantes da saúde. As reflexões produzidas representarão um factor motivador de 
uma estratégia de desenvolvimento sócio-sanitária, que visa trazer mudanças estruturais e sustentáveis para 
o Sistema Nacional de Saúde em Moçambique. Neste sentido, a Medicus Mundi, a Aliança para a Saúde e os 
seus membros convidam o vosso órgão de comunicação social para realizar a cobertura jornalística, em que, no 
primeiro dia, após os discursos de abertura, será reservado um momento com os órgãos de comunicação social 
para uma conferência de imprensa. 

 

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA 
SAÚDE 

Quando: 22, 23 e 24 de Novembro (Dia Inaugural: 22 de Novembro).  
Hora: 8 horas 

Local: Centro de Conferências da TMCEL, sito no prolongamento da Avenida Kim Il Sung, nº 96. 
Confirmação de cobertura: até ao dia 21 de Novembro de 2022 

Para mais informações e confirmações: 
Miranda Munhua | Técnico Nacional de Comunicação 

Medicus Mundi | Email: comunicacion.maputo@medicusmundi.es |  
Contacto: 84 223 36 98 
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