
 

 

AFR/RC58/R3: DECLARAÇÃO DE OUAGADOUGOU SOBRE CUIDADOS DE 

SAÚDE PRIMÁRIOS E SISTEMAS DE SAÚDE EM ÁFRICA: 

MELHORAR A SAÚDE EM ÁFRICA NO NOVO MILÉNIO 

Lembrando a adopção da Declaração de Alma-Ata sobre Cuidados de Saúde 

Primários, em 1978; 

 

Reafirmando o empenho na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio para a saúde; 

 

Cientes da importância da abordagem dos Cuidados de Saúde Primários para a 

consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relativos à saúde; 

 

Reafirmando que a saúde é um direito humano fundamental e que os Governos são 

responsáveis pela saúde das suas populações; 

 

Reconhecendo a importância da participação e a responsabilização das 

comunidades no desenvolvimento sanitário; 

 

Reconhecendo igualmente a importância de uma parceria concertada, em 

particular, com a sociedade civil, o sector privado e os parceiros para o desenvolvimento, para 

traduzir os compromissos em acção; 

 

Notando a forte interrelação entre os determinantes da saúde, como o 

desenvolvimento económico, a governação, a educação, os géneros, a suficiência alimentar e a 

nutrição, o ambiente, a paz e a segurança; 

 

Notando igualmente a necessidade urgente de combater a deficiência financeira do 

sector da saúde e a grave escassez de recursos humanos para a saúde; 

 

Reconhecendo que a intensificação das intervenções essenciais para a saúde exige 

um desempenho melhorado dos sistemas de saúde capazes de prestar cuidados de saúde de 

qualidade às comunidades, famílias e indivíduos; 

 

O Comité Regional: 

 

1. CONFIRMA a adopção da Declaração de Ouagadougou (2008) sobre 

“Cuidados de Saúde Primários e Sistemas de Saúde em África: Melhorar a 

Saúde em África no Novo Milénio”; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

a) tomar as medidas adequadas à actualização das suas políticas de saúde e 

dos planos correspondentes, em harmonia com a Declaração de 

Ouagadougou sobre Cuidados de Saúde Primários e Sistemas de Saúde; 

 

b) formular um quadro nacional para a implementação da Declaração de 

Ouagadougou sobre Cuidados de Saúde Primários e Sistemas de Saúde; 

 



 

 

oriente o processo de elaboração e adopção de um quadro para a sua 

implementação. 

 

Quarta sessão, 2 de Setembro de 2008 

 

 

  


