
Dr. Agostinho N’Dumbá | Direção Geral de Prevenção e Promoção de Saúde - Guiné-Bissau

Agostinho N’Dumbá é médico de clínica geral (Instituto de Medicina de Timisoara, na Roménia). Frequentou o curso 
Internacional de Saúde Pública no Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia (Bélgica) e, ao longo dos anos, diversos 
seminários como Gestão Sanitária Regional pela OMS, Gestão de Calamidades, Economia Sanitária, e outros ligados a 
doenças infeciosas como VIH/SIDA. 

Entre 1986 e 1987, assumiu funções de Diretor de Policlínica da UNTG, em Bissau, tendo passado por diversos hospitais 
no país como diretor clínico. Em 1992, assumiu a direção regional de Saúde Pública da região de Quinara e a partir de 
1999, a direção regional de saúde do Setor Autónomo de Bissau até 2005, altura em que iniciou funções no Hospital 
Nacional Simão Mendes, tendo aqui trabalhado como diretor clínico e no centro de tratamento de antirretrovirais.  
Entre 2008 e 2017 foi coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Sida e Bastonário da Ordem dos Médicos na 
Guiné-Bissau.

Agostinho é diretor geral de prevenção e promoção de saúde no Ministério da Saúde Pública desde maio de 2017.

  Agostinho N’Dumbá is a general practitioner from the Intitute of Medicine of Timisoara (Romania). He attended the 
international course of Public Health at the Institute of Tropical Medicine Antwerp (Belgium) and, along the years, 
participated in several seminars: Regional Health Management by WHO, Disaster Management, Health Economics, and 
others related to infectious diseases such as HIV / AIDS.

Between 1986 and 1987, Agostinho assumed functions as clinical director of the Policlínica da UNTG, at Bissau, and 
since then, he passed through several hospitals in the country as clinical director. In 1992, he worked as regional director 
of health at the region of Quinara and, later in 1999, as regional director of health at Setor Autonomo de Bissau until 2005. 
In 2005, he started to work at Hospital Nacional Simão Mendes (Bissau), where he was involved in the antiretroviral 
treatment center and also as clinical director. Between 2008 and 2017, Agostinho coordinates the National Programme 
that fights HIV/AIDS at Guinea Bissau and assumes the function of president of the Guinean Order of Physicians. 

Since may 2017, Agostinho is the general director of Health Ministry at Guinea Bissau.

Dr. Edson Correia Araújo | Banco Mundial

Edson C. Araújo é economista sénior do Banco Mundial. Tem graduação em Economia pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de York (Reino Unido) e Doutoramento pela Queen 
Margaret University (Edimburgo, Reino Unido). Tem vários anos de experiência em áreas de financiamento, eficiência 
e reformas de saúde na América Latina, África e Ásia. É coordenador das ações de saúde do Banco Mundial na Guiné-
Bissau.

Edson C. Araújo is a senior economist at World Bank. He holds a degree in Economics from the Universidade Federal 
da Bahia (Brazil), a master in Health Economics from the University of York (UK) and a Ph.D. from the Queen Margaret 
University (Edinburgh). Edson has several years of experience in financing, efficiency and health reform in Latin America, 
Africa and Asia. He is coordinator of the World Bank’s health actions in Guinea-Bissau.



Dra. Helena Areal | VIDA

Helena Areal é licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto 
com mestrado em Biologia Molecular e Citómica pela Escola Superior de Saúde do Vale do Ave. Tem um percurso vasto, 
tendo lecionado no Instituto Politécnico Tundavala, no Lubango, em Angola, e trabalhado como técnica de análises 
clínicas, em Inglaterra. Em 2016, foi voluntária independente no campo de refugiados em Idomeni e Salónica, na Grécia. 
Desde 2017 que assume as funções de coordenadora de saúde e de representante da VIDA na Guiné-Bissau.

Helena Areal holds a degree in Clinical Analysis and Public Health from the Escola Superior de Tecnologia de Saúde do 
Porto (Portugal) and an MSc in Molecular and Cytomic Biology from Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (Portugal).  
She taught at Instituto Politécnico Tundavala, in Lubango (Angola) and also worked at a Clinical Analysis Laboratory 
at the United Kingdom. In 2016, Helena was an independent volunteer at the refugee camp of Idomeni and Salónica 
(Greece). Since 2017, Helena is the delegate of NGO VIDA at Guinea Bissau and health coordinator.

Enfº Pedro Vaz | Direção Serviço de Saúde Comunitária e Promoção da Medicina Tradicional

Pedro Vaz é formado em Enfermagem com pós-graduação em Saúde Pública pelo Institut Santé et Développement 
(Dakar). Desde 1988 que foi responsável de Áreas Sanitárias nas regiões de Quinara e Bolama, na Guiné-Bissau, tendo 
assumido funções de diretor adjunto de Saúde na região de São Domingos entre 2006 e 2009, e em Farim entre 2009 e 
2016. Desde outubro de 2016, assume a direção de serviço de Saúde Comunitária e Promoção da Medicina Tradicional 
no Ministério da Saúde Pública.

Pedro Vaz holds a degree in Nursing and a postgraduate degree in Public Health from the Institut de Santé et 
Development in Dakar (Senegal). Since 1988, he has been responsible for Sanitary Areas in the regions of Quinara and 
Bolama (Guinea-Bissau). He was the assistant director of Health in the region of São Domingos between 2006 and 2009, 
and in Farim between 2009 and 2016. Since October 2016, Pedro assumes the direction of the service of Community 
Health and Promotion of Traditional Medicine in the Ministry of Public Health (Guinea Bissau). 

Plácido Monteiro Cardoso é formado em Medicina (Guiné-Bissau) com mestrado em Saúde Internacional (Dinamarca), 
tendo feito parte dos primeiros médicos nacionais formados no país. Em 1992, assumiu a direção do Hospital Sectorial 
de Bissorã, e em 1994, foi nomeado director da região sanitária de Cacheu. Mais tarde, foi colocado no Centro de Saúde 
de Bandim, como médico e posteriormente como diretor do mesmo estabelecimento. 
Tornou-se investigador afeto ao Projeto de Saúde de Bandim, entre 2003 e 2006. Assumiu o cargo de Diretor Geral de 
Saúde Pública da Guiné-Bissau entre 2006 e 2008, tendo sido nomeado diretor geral da OOAS (Organização de Saúde 
da África Ocidental) em janeiro de 2008. Desde 2014 a julho de 2018, Plácido ocupou o cargo de presidente do Instituto 
Nacional de Saúde Pública (INASA).
É autor e co-autor de vários trabalhos científicos, nomeadamente sobre os fatores de risco de hemorragias pós-parto e o 
uso de misoprostol na redução da hemorragia pós-parto.

Plácido Monteiro Cardoso holds a medical degree in general practice (Guinea Bissau) and a master in International 
Health (Denmark). He has one of the first physicians trained in the country. In 1992, he assumed the direction of Hospital 
Sectorial de Bissorã, and later in 1994, was named regional director of health at Cacheu. Plácido Cardoso has also worked 
in the health centre of Bandim (Bissau), where he practiced as a medical doctor and later as the director. 
Between 2003 and 2006, he became researcher at the Bandim Health Project. He assumed the position of general director 
of Public Health at Guinea Bissau since 2006 to 2008, and also had been named general director of the West African 
Health Organization in the beginnings of 2008. Since 2014 to july 2018, Plácido was the presidente of the National Public 
Health Institute of Guinea Bissau (INASA).
He is the author and co-author of scientific papers on the risk factors for postpartum haemorrhage and the use of 
misoprostol in reducing postpartum haemorrhage.

Dr. Plácido Cardoso



Chief Nathaniel Ebo-Nsarko | One Million Community Health Workers (Gana)

Chief Nsarko trabalhou extensivamente em todos os níveis do setor de saúde do Gana sob cinco ministros de saúde 
sucessivos. Foi o principal consultor para o desenvolvimento de conceito, formação e implementação de mais de 31 mil 
Assistentes de Promoção de Saúde no âmbito do programa Better Ghana Management em todo o país e assumiu funções 
de presidente executivo da Agência de Educação Pública e Desenvolvimento Humano e de consultor do Programa 
Nacional de Desenvolvimento da Saúde do Adolescente (ADHD) do sistema de saúde do Gana. 

Atualmente, Chief Nat é diretor da campanha One Million Community Health Workers no seu país e do Millenium 
Promise Alliance-Gana, onde atua como elemento de ligação entre a presidência, os formuladores de políticas, os parceiros 
de implementação e o escritório da MPA Global. É ainda diretor executivo do Centro de Política de Desenvolvimento 
Sustentável (SDPC) do Gana e Presidente da Federação do Café do Gana, inspirado pelo alto potencial e oportunidades de 
negócio que o setor do café no país apresenta para a economia global e como meio para diversificar a base rural ganense.

Mestre em Comunicação de Desenvolvimento e Saúde Comunitária, conta com mais de 14 anos de experiência de campo 
em mobilização para saúde comunitária, comunicação de saúde, engenharia social e desenho de projeto sustentável.

Chief Nsarko worked extensively with all levels of Ghana’s health sector under five successive health Ministers. He was 
the lead consultant for the concept development, training and deployment of over thirty-one thousand Health Promotion 
Assistants under the Better Ghana Management–MoH program across the country and served as an Executive Chairman 
of Public Education and Human Development Agency. He was once the National Resource Person and a consultant to the 
National Adolescent Health Development Program (ADHD) of the Ghana Health Service.

Chief Nat is currently the Country Director for One Million Community Health Workers campaign and Millennium 
Promise Alliance - Ghana where he serves as the liaison between the presidency, policy makers, implementing partners 
and the MPA Global office. He is also the Executive Director for the Sustainable Development Policy Centre (SDPC) 
in Ghana and serves as the President of the Coffee Federation of Ghana, inspired by the high potential and business 
opportunities that the Ghanaian coffee sector presents to the global economy and his passion to see Coffee become a tool 
to diversify the Ghanaian rural base.

He has a Master’s degrees in Development Communication and Community Health with over 14 years of practical 
field experience in community health mobilization, health communications, social engineering and sustainable project 
concept designing.

Prof. Pedro Vicente | NOVAFRICA - Universidade Nova de Lisboa & University of Notre Dame

Pedro Vicente é professor associado de Economia, diretor do programa de PhD em Economia e Finanças na Nova 
School of Business and Economics e professor convidado na Universidade de Oxford. Trabalha na área da economia do 
desenvolvimento, com ênfase nas questões de economia política, e um interesse especial em África. 

Projetou e conduziu trabalho de campo (incluindo avaliações experimentais de impacto) em Moçambique, Nigéria, 
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Tem publicado artigos em revistas internacionais especializadas de topo tais como o 
Journal of Development Economics. 

Pedro é Ph.D. em Economia pela Universidade de Chicago e é investigador afiliado do BREAD (Universidade de Duke, 
EUA) e do CSAE (Universidade de Oxford, RU). É Líder Académico para Moçambique no IGC (International Growth 
Center) e consultor do Banco Mundial.

Pedro Vicente is Associate Professor of Economics and director of the PhD program in Economics and Finance at Nova 
School of Business and Economics, and an invited Lecturer at the University of Oxford. Pedro researches on development 
economics, with an emphasis on political economy issues, and a special interest in Africa. He designed and conducted 
field work (including randomized field experiments) in Mozambique, Nigeria, Cape Verde, Guinea-Bissau and Sao Tome 
and Principe. He has published articles in top field journals such as the Economic Journal, Journal of Development 
Economics, and Review of Economics and Statistics.

Pedro holds a Ph.D. in Economics from the University of Chicago, and is affiliated with BREAD (Duke University, USA) 
and with the CSAE (University of Oxford, UK). He is Lead Academic for Mozambique at the IGC (International Growth 
Center based at the LSE and Oxford), and a consultant for the World Bank.


