
 

 

AFR/RC39/R5 POLÍTICA DE BOLSAS DE ESTUDOS E POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO DO PESSOAL DE SAÚDE 

 

Considerando que as bolsas de estudo representam um programa importante da 

OMS; 

 

Considerando que se trata de um contributo apreciado pelos Estados-Membros 

com vista à formação do respectivo pessoal de saúde; 

 

Considerando que, nessa perspectiva, se impõe a necessidade de tirar o melhor 

aproveitamento possível dos recursos da Organização; 

 

Considerando as diferentes resoluções pertinentes aprovadas pelos órgãos 

directivos da Organização, aceitar pelo conjunto dos Estados-Membros, em particular a resolução 

EB71.R6 do Concelho Executivo, em Janeiro de 1983; 

 

Consciência do custo elevado e crescente dos cursos de longa duração fora da 

Região Africana, que sobrecarregam de forma apreciável, tanto o orçamento ordinário da OMS 

como o orçamento dos Estados; 

 

Consciente do facto de que os Estados Membros da Região têm de reforçar os 

meios de formação existentes localmente, organizando-os ou criando-os, no caso de não existirem; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional: 

 

i) pela objectividade e o realismo do seu relatório sobre a política de 

bolsas de estudo na Região Africana; 

 

ii) pelos estudos levados a cabo para apreciar o custo das bolsas de estudo 

nos diferentes países e Região da OMS, e pelos esforços enviados no 

sentido de racionalizar a gestão dos programas, particularmente pela 

sua informatização, no âmbito do AFROPOC; 

 

2. SOLICITA aos Estados Membros que: 

 

i) definam políticas, estratégias e planos de acção, em conformidade com 

o objectivo Saúde para Todos; 

 

ii) utilizem regularmente mecanismos adequados de selecção dos 

cuidados às bolsas, preocupando-se com as pertinências dos estudos e a 

capacidade dos candidatos, com uma maior precisão dos critérios de 

selecção de todas as partes interessadas, incluindo o Representante da 

OMS; 

 

iii) precedam a uma avaliação periódica e sistemática  da utilização dos 

bolseiros após a sua formação e cooperem, em particular, com a OMS, 

no que res 



 

 

iv) peita aos mecanismos de avaliação do programa, tal como previsto pela 

Organização; 

 

v) contribuam para a redução dos encargos orçamentais do programa, 

revelando um maior rigor nas autorizações para a extensão de bolsas já 

concedidas; 

 

vi) reforce os mecanismos que permitirão, a determinadas escolas ou 

faculdades de medicina na Região consultarem-se mutuamente para 

criar oportunidades de formação pós-universitárias em matéria de 

ciências da saúde, aos níveis das sub-regiões e da Região; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) melhore a gestão do programa de bolsas de estudo e realize uma 

descentralização progressiva e controlada do mesmo, a fim de 

responsabilizar mais os países e representações da OMS que nelas 

existem; 

 

ii) assiste os Estado-membro nos seus esforços para uma melhor 

planificação e avaliação da sua política da formação do pessoal de 

saúde, através de bolsas de estudo básicas, de especialização e/ou de 

aperfeiçoamento; 

 

iii) tome as medidas apropriadas e susceptíveis de intensificar o apoio 

financeiro, técnico e logístico que a OMS pode prestar aos Estados-

Membros confrontados com problemas de criação de estabelecimentos 

de formação médica; 

 

iv) preste uma atenção particular aos países onde não é possível, por ora, 

criar escolas de medicina, a fim de prestar-lhes apoio para encontrarem 

soluções, particularmente a nível da Região Africana e no âmbito da 

CTPD; 

 

v) prossiga os seus esforços junto das agências dos sistemas das Nações 

Unidas, das organizações intergovernamentais, dos bancos de 

desenvolvimento e de conjunto da comunidade internacional, tendo em 

vista o apoio pretendido; 

 

vi) apresente um relatório à 41ª Sessão do Comité Regional. 

 

10ª sessão, 12 de Setembro de 1989 

 

 

  


