
 

 

AFR/RC41/R10  IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO  

                             DOS CUIDADOS DE SAÚDE (HECAFIP) 

 

Considerando os custos crescentes dos serviços de saúde que o orçamento 

nacional, só por si, desde há muito tempo deixou de poder suportar; 

 

Considerando a redução drástica dos orçamentos de saúde resultante da grave crise 

económico-financeira que afecta gravemente os Estados-Membros; 

 

Considerando as consequências desastrosas desta situação no sector da saúde, a 

saber: o abrandamento da execução dos programas de saúde, o ressurgimento de certas afecções 

que haviam sido dominadas durante as décadas anteriores, a rápida propagação de outras doenças, 

entre as quais a SIDA, a degradação das unidades de saúde, a carência de pessoal de saúde, etc.; 

 

Considerando, por um lado, a baixa real das ajudas externas aos Estados-Membros 

no âmbito da cooperação bilateral ou multilateral e o seu carácter aleatório, e, por outro lado, a 

necessidade premente de mobilização de recursos suplementares para a saúde; 

 

Considerando os actuais custos excessivos dos serviços de saúde que as 

comunidades sozinhas não podem suportar; 

 

Reconhecendo as insuficiências em matéria de gestão constatadas nos Estados-

Membros e a importância de uma repartição equitativa e de uma gestão eficiente e parcimoniosa 

dos parcos recursos existentes; 

 

Considerando a disponibilidade, numerosas vezes manifestada, das comunidades e 

o papel determinante que elas devem desempenhar no âmbito de uma mobilização maciça com 

vista à sua participação efectiva na luta pela saúde; 

 

Reconhecendo a imperiosa necessidade de superar o mais rapidamente possível as 

dificuldades económicas que entravam a execução dos programas de saúde, graças a acções 

coordenadas assentes no diálogo social e na colaboração entre os indivíduos, as comunidades, os 

governos e os organismos externos de financiamento; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APOIA a iniciativa tomada pelo Director no sentido de desenvolver um 

Programa de Financiamento dos Cuidados de Saúde (HECAFIP); 

 

2. CONVIDA o Director Regional a: 

 
i) acelerar o processo já iniciado de criação de estruturas regionais e sub-

regionais de gestão deste programa; 

 

ii) organizar uma vasta campanha de divulgação do programa nos 

Estados-Membros e no seio da comunidade internacional, com vista a 

procurar fontes de financiamento; 

 



 

 

3. SOLICITA ao Director-Geral que intensifique os seus esforços no sentido de 

angariar mais apoio para a maioria dos países africanos confrontados com 

dificuldades económicas, inclusive procurando aliviar a fardo da dívida e 

investir o montante desta no sector da saúde; 

 

4. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 
iii) aumentar significativamente a dotação financeira para o sector da 

saúde; 

 

iv) tomar as disposições legislativas adequadas e necessárias à execução 

do programa (legislação em matéria de gestão dos fundos de saúde 

pelas comunidades, por exemplo); 

 
v) criar mecanismos com visto a um verdadeiro diálogo social entre os 

governos, as populações e os parceiros do desenvolvimento; 

 
vi) reforçar e dinamizar as Comissões Distritais de Saúde, as Comissões 

Provinciais de Saúde e as Comissões Nacionais de Coordenação das 

Actividades de Saúde, que são estruturas de carácter multissectorial 

encarregadas de promover o diálogo social e determinar as 

necessidades das comunidades; 

 
vii) pôr à disposição dos Representantes da OMS quadros competentes com 

vista à criação de Comissões Nacionais do Programa de Financiamento 

dos Cuidados de Saúde (HECAFIP) e de Grupos Consultivos Técnicos 

sobre esta questão; 

 
5. CONVIDA a comunidade internacional a apoiar esta iniciativa africana, cujo 

lançamento e implementação requerem contributos humanos, financeiros e 

materiais consideráveis; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que apresente à 42ª sessão do Comité 

Regional um relatório sobre os progressos realizados na execução desta 

resolução. 

 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

  


