FÓRUM DE SAÚDE MILITAR

O Fórum de Saúde Militar da CPLP, cuja criação foi aprovada na
reunião entre os Ministros da Defesa dos países da CPLP, em maio
de 2013, em Maputo, Moçambique, é constituído por especialistas
da Saúde Militar dos países da CPLP e tem o intuito de promover,
de forma regular e efetiva, a cooperação estratégica e operacional
entre os Serviços de Saúde Militar dos países membros, para a
consecução de uma visão e metas comuns.
Este Fórum visa reforçar os laços de colaboração profissional nas
diversas áreas da Saúde Militar, contribuindo para o aumento da
eficácia na prevenção e combate das grandes endemias e demais
catástrofes sanitárias. Pretende-se criar e dinamizar um espaço de
discussão e partilha de conhecimentos que promova e veicule a
doutrina sanitária das Forças Armadas dos Estados-Membros,
garantindo uma cooperação mais efetiva e eficaz, no domínio
operacional, entre os diversos Serviços de Saúde Militares e que
permita também uma maior regularidade na troca de experiências.
São atribuições do FSM/CPLP:


Promover a implementação nos Serviços de Saúde das Forças
Armadas dos Estados-membros das orientações/medidas
resultantes dos Encontros de Saúde Militar da CPLP;



Promover a troca de experiências, de práticas e de métodos de
trabalho entre os Serviços de Saúde Militar dos vários países em
áreas como a Toxicologia, a Medicina Tropical, a Prevenção de
Epidemias, a Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, a Saúde Pública, o

Stress pós-traumático, bem como em todas as áreas que venham a
ser consideradas relevantes pelos países membros e seja solicitado
o seu agendamento para o efeito;


Coordenar as ações tendentes à implementação de programas e
projetos de desenvolvimento no domínio da Saúde Militar;



Promover a formação de especialistas das áreas da Saúde Militar
de um país em estabelecimentos militares de saúde de outro país,
designadamente através da realização de estágios.
A organização do FSM/CPLP cabe a Portugal e está prevista uma
periodicidade anual.

