
 

 

AFR/RC38/R14 FUNDO ESPECIAL PARA SAÚDE EM ÁFRICA 

 

Verificando que a situação sanitária geral em África é fortemente marcada pela 

grave crise económica de que padecem os Estados Membros, o que compromete seriamente os 

esforços envidados pelos países da Região para o respectivo desenvolvimento socioeconómico, 

em geral, e no sector de saúde, em particular; 

 

Considerando, com preocupação, a insuficiência dos recursos nacionais 

consagrados à saúde, tanto no plano financeiro como no de pessoal, para apoiar as actividades 

operacionais, técnicas e estratégicas, em conformidade com o plano em 3 fases para acelerar a 

instauração do objectivo “Saúde para Todos no Ano 2000”; 

 

Considerando a baixa efectiva em valor real das ajudas externas em numerosos 

países da Região devida à erosão monetária, aos fenómenos da inflação e à flutuação das 

paridades do comércio internacional; 

 

Considerando a Declaração CAHG/DECL 1 (XXIII) dos Chefes de Estado e de 

Governo da Organização da Unidade Africana em Julho de 1987, em Adis Abeba, sobre a “Saúde, 

base do Desenvolvimento”, na sua alínea 21; 

 

Considerando o tempo muitas vezes perdido na mobilização dos recursos e a perda 

de vidas humanas, antes de se enfrentar as emergências, tais como as epidemias e as catástrofes; 

 

Notando que a peritagem estrangeira e a assistência técnica frequentemente 

desejadas durante a elaboração dos programas de desenvolvimento sanitário 

(orçamentação/planificação/execução) chegam muitas atrasadas; 

 

Considerando o apoio indispensável que deve ser prestado às instituições para a 

formação das equipas de saúde no terreno; 

 

Notando a falta de material de toda a espécie, nomeadamente nos meios rurais; 

 

Considerando que a investigação constitui um investimento rentável a longo 

prazo; 

 

Considerando a “Conferência Interparlamentar sobre a Saúde, Base do 

desenvolvimento em África”, que teve lugar em Brazzaville de 27 de Junho a 1 de Julho de 1988, 

a qual recomendou vivamente que seja criado um Fundo Especial para a Saúde (FES) em África, 

sob a tutela da Sede Regional Africana da OMS; 

 

Considerando a Iniciativa de Bamaco como um mecanismo de gestão para a 

Comunidade, podendo contribuir para o financiamento do fundo local especial para a saúde da 

mãe e da criança, por meio dos medicamentos essenciais; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. FELICITA o Director Regional pelos esforços incessantes que tem envidado 

para dar um novo dinamismo à acção sanitária em África, sob todas as formas, 



 

 

nomeadamente nos diversos contactos já empreendidos com os doadores 

externos, a fim de mobilizar recursos para a acção sanitária; 

 

2. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) promover a criação de um fundo especial para a saúde em África, a 

todos os níveis do país, a fim de dispor de armas salvadoras de vidas 

imediatamente mobilizáveis e preventivas ulteriormente, 

nomeadamente em: 

 

a) emergências e catástrofes; 

b) peritagens e assistência técnica; 

c) apoio às instituições para a formação das equipas de saúde no terreno; 

d) aquisição do material e respectiva manutenção, adaptado às necessidades, 

contexto e utilizadores, graças à fundos próprios da África e em moeda 

estrangeira; 

e) investigação operacional no terreno e investigação biomédica ou 

epidemiológica; 

 

ii) constituir um montante global do fundo, em moeda estrangeira graças a 

um capital inicial africano, que não deve ser inferior a um certo limite, 

financiado por quotização, contribuições voluntárias e/ou subscrição. 

Este capital poderá ser depositado numa conta com juros podendo 

assim aumentar para ser independente e alcançar a autogestão e cujo 

rendimento poderá contribuir para a criação de pequenas indústrias 

farmacêuticas; 

 

3. CONVIDA a Comunidade Internacional a apoiar este fundo especial para a 

saúde; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) aperfeiçoe, em colaboração com a Sede Mundial, um mecanismo 

prático e eficaz de colecta de fundos, de acordo com o esquema 

proposto; 

 

ii) envide todos os esforços necessários para uma maior mobilização dos 

recursos em prol do Fundo Especial para a Saúde em África; 

 

iii) aperfeiçoe o mecanismo de aplicação dos recursos do Fundo, no 

âmbito das prioridades identificadas. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


