
 

 

AFR/RC41/R9   SUBVENÇÕES PARA ESTUDOS OUTORGADAS PELA OMS 

 

Reconhecendo a importância da formação do pessoal de saúde para a instauração 

da Saúde para Todos no Ano 2000; 

 

Consciente da necessidade de dar ênfase ao apoio à formação em gestão da saúde 

e em investigação em saúde, bem como à formação relacionada com os programas nacionais 

prioritários de saúde; 

 

Consciente da necessidade dos Estados-Membros concentrarem os recursos na 

formação do pessoal de saúde e do pessoal dos sectores afins, aos níveis distrital e intermédio; 

 

Considerando o contributo dado pelas bolsas de estudo da OMS para o 

desenvolvimento da gestão da saúde nos Estados-Membros; 

 

Considerando que as bolsas de estudo, enquanto mecanismo de formação do 

pessoal requerido para alcançar os objectivos globais da Saúde para Todos no Ano 2000, 

consomem cada vez mais uma larga parte do orçamento da OMS; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) analisar as políticas, estratégias e planos existentes em matéria de 

desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, de forma a 

acelerar o desenvolvimento sanitário; 

 

ii) reforçar a formação do seu pessoal, aos níveis distrital e intermédio; 

 
iii) racionalizar a utilização do pessoal de saúde formado, com vista a 

reduzir as disparidades existentes entre meios urbanos e rurais, 

dedicando uma atenção particular às suas condições de trabalho; 

 
iv) dar mais ênfase à formação em gestão da saúde e em investigação em 

saúde, bem como à formação relacionada com os programas nacionais 

prioritários de saúde; 

 
v) adoptar cada vez mais mecanismos de formação menos dispendiosos e 

de maior alcance, de forma a aumentar o impacto da formação no 

desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, privilegiando 

tanto quanto possível a formação nas instituições da Região Africana; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

vi) continue a apoiar os esforços dos Estados-Membros no 

desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde; 

 

vii) promova mecanismos de formação que diminuam os custos e 

aumentem a cobertura; 



 

 

 
viii) ponha à disposição novas opções, como as subvenções para 

estudos, que diminuam os custos de apoio à formação individual e 

colectiva; 

 
ix) apresente um relatório à 43ª sessão do Comité Regional sobre os 

progressos realizados na aplicação desta resolução. 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

 

  


