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INTRODUÇÃO
A finalidade deste documento de orientação é fornecer ao país anfitrião toda a informação necessária 
para realizar uma Avaliação Externa Conjunta (AEC) voluntária, com vista à implementação das 
capacidades do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (2005). Este documento apresenta: uma 
visão geral do processo de AEC; papéis e responsabilidades das partes interessadas; atividades de 
pré-avaliação; processo e gestão da avaliação; e atividades pós-avaliação. 

O RSI revisto foi adotado em 2005, tendo entrado em vigor em 2007. Nos termos do RSI, os Estados 
Partes obrigam-se a desenvolver e a manter capacidades essenciais mínimas para a vigilância e 
resposta, a fim de poderem detetar, avaliar, notificar e responder a qualquer potencial evento de saúde 
pública de dimensão internacional. Essas capacidades deveriam ter sido desenvolvidas até Junho 
de 2012, com a possibilidade de duas extensões até Junho de 2016. De acordo com o parágrafo 
1 do Artigo 54.º do RSI, os países terão de apresentar relatórios sobre a implementação do RSi à 
Assembleia Mundial da Saúde (AMS) e ao Conselho Executivo da OMS.

Na sexagésima oitava sessão da AMS, em 2015, a Comissão de Revisão do RSI, numa segunda extensão 
para criar capacidades nacionais na área da saúde pública e para a implementação do RSI (2005)1  
recomendou “opções para se passar da autoavaliação exclusiva para abordagens que combinem 
autoavaliação, revisão por pares e avaliações externas voluntárias, envolvendo uma combinação 
de peritos nacionais e independentes”. O Quadro da OMS para a Monitorização e Avaliação do RSI 
foi formulado de modo a corresponder a essa recomendação. O Quadro é constituído por quatro 
componentes: uma obrigatória, que são os relatórios anuais, e três voluntárias, que consistem em 
exercícios, revisões pós-ação e AEC.

Os relatórios anuais, as AEC periódicas e a implementação das revisões e exercícios pós-ação, 
juntamente com as correspondentes medidas para reforçar a saúde animal e outros setores, são 
recomendados como parte de um processo contínuo de desenvolvimento de capacidades e de avaliação 
e monitorização para a implementação do RSI (2005). Embora a avaliação dos progressos feitos na 
implementação sejam um passo essencial no sentido de melhorar as capacidades dos países para 
proteger a saúde das suas populações, ela não constitui um fim em si próprio; pelo contrário, trata-se 
do início de um processo contínuo de aperfeiçoamento e revisão. A AEC é, portanto, um passo desse 
processo que deverá incluir um planeamento e uma programação mais vastos e de maior duração.

VISÃO GERAL DA AEC
O instrumento e os processos de AEC foram desenvolvidos e implementados de acordo com as 
estratégias regionais e esforços correlacionados, tais como a Via para o Desempenho dos Serviços 
Veterinários (DSV) da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), a Agenda Mundial para a Segurança 
Sanitária e o Grupo do Banco Mundial.

A AEC é um processo voluntário, colaborativo e multissectorial, destinado a avaliar a capacidade 
dos países para prevenir, detetar e responder rapidamente a riscos de saúde pública que ocorram 
naturalmente ou que sejam deliberada ou acidentalmente provocados.

A finalidade da avaliação é determinar a situação específica dos países, os progressos realizados 
na consecução dos requisitos estabelecidos no Anexo 1 do RSI, no que diz respeito às capacidades 
essenciais, e recomendar as medidas prioritárias que devem ser tomadas pelas 19 áreas técnicas 
em avaliação. O processo de AEC ajuda os países a identificarem as lacunas mais sérias nos seus 
sistemas de saúde humana e animal, a priorizarem oportunidades para uma melhor preparação e 
resposta e a colaborarem com os parceiros e doadores já existentes e futuros, no sentido de se resolver 
eficazmente a questão dos recursos humanos. As avaliações externas deverão ser consideradas parte 
integrante de um processo contínuo de reforço de capacidades para a implementação do RSI.  

1 http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1
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O instrumento e o processo de AEC ajudam os países a: 
• Realizarem uma autoavaliação interna da AEC; 
• Estabelecerem uma base das capacidades que são exigidas nos termos do RSI;
• Determinarem forças, melhores práticas, áreas que necessitem de reforço, desafios e ações 

prioritárias nas 19 áreas técnicas;
• Integrarem os resultados de outras avaliações numa única avaliação comum que inclua pareceres 

de peritos internos e externos;
• Identificarem prioridades nacionais e contribuírem para a revisão dos planos existentes, com vista 

a abordarem as lacunas e as necessidades identificadas; e
• Identificarem necessidades para a revisão e atualização dos planos de cooperação entre as 

autoridades nacionais e os parceiros/partes interessadas internas e externas, incluindo a 
elaboração de planos multissectoriais integrados. 

Uma AEC tem algumas características próprias importantes: 
• Participação voluntária dos países; 
• Abordagem multissectorial, tanto pelo país anfitrião como pela equipa externa; 
• Um processo de colaboração aberto para avaliar as capacidades (ao contrário de uma auditoria ou 

inspeção); 
• Abordagem de pares por pares; 
• Uso de avaliações anteriores; 
• Revisão de todos os dados disponíveis; 
• Pareceres de peritos; e
• Transparência através da divulgação pública de relatórios. 

A equipa de AEC trabalha com o país anfitrião para avaliar as capacidades existentes. Os resultados 
incluem: atribuição de uma pontuação; identificação de pontos fortes e melhores práticas; identificação 
de áreas que precisem de reforço e desafios; e também identificação de três a cinco ações prioritárias 
para cada área técnica, que reforcem com maior eficácia a capacidade dos países para prevenirem, 
detectarem e responderem rapidamente a emergências sanitárias.

LISTA DE PERITOS DA AEC 
A lista é a fonte consolidada de peritos mundiais recrutados ao abrigo de um rigoroso processo, para 
garantir a sua alta qualidade e a transparência. A OMS reconhece a importância de identificar peritos 
com a experiência necessária e capacidades técnicas e competências interpessoais que possam dar 
um contributo eficaz às equipas de avaliação externa.  Uma vez que há Estados-Membros e parceiros 
de todas as Regiões a voluntariarem-se para aderir ao processo, foi desenvolvida uma lista única de 
peritos que pode ser consultada pelo Secretariado da AEC. Esta lista única permite o acesso a peritos 
mundiais e sua coordenação, para apoio às missões, mesmo quando conduzidas simultaneamente 
em diferentes regiões da OMS. Uma lista única também ajuda a OMS a identificar áreas técnicas para 
as quais são necessários mais peritos. 

A lista é do domínio público e é publicada no website do Strategic Partnership Portal (SPP)2. A 
informação mais sensível está protegida por palavra-passe e pode ser acedida pelo Secretariado da 
OMS e por peritos individuais. 

2 https://extranet.who.int/spp/list-of-experts

https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
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ADMINISTRAÇÃO DA LISTA
A lista de peritos é administrada e mantida pelo Secretariado da AEC na Sede da OMS, em íntima 
coordenação e colaboração com os Escritórios Regionais da OMS. 

A OMS é responsável pelo seguinte: 
• Desenvolver e fazer a manutenção da base de dados de peritos, que ficará alojada no website  da 

OMS.
• Divulgar e rever o formulário de nomeação, para assegurar o seu completamento. 
• Administrar, manter e atualizar a lista no website Strategic Partnership Portal (SPP), para permitir 

o seu fácil acesso.
• Elaborar relatórios sobre a situação e as operações da lista. 
• Manter e atualizar o pacote electrónico de orientação para os peritos de AEC.
• Facilitar o acesso aos peritos de institutos e organizações internacionais. 

COMPOSIÇÃO DA LISTA 
A Lista de peritos para a Avaliação Externa Conjunta é retirada da base de dados de peritos já disponível 
na OMS, designadamente a Lista de peritos do RSI, da Rede Mundial de Alerta e Resposta aos Surtos 
(GOARN), centros de colaboração da OMS e outras listas de peritos recomendadas por agências 
internacionais, assim como o recrutamento ativo de representantes dos Estados-Membros, OMS e 
parceiros institucionais e individuais. Ao administrar a lista, o Secretariado da AEC da OMS compromete-
se a:

• Assegurar a nomeação de peritos qualificados: os nomeados terão de cumprir os critérios exigidos 
e os requisitos mínimos, conforme se descreve mais adiante neste documento. 

• Nomear peritos com diferentes formações e especializações: nomeados com diferentes 
formações profissionais e experiência em mais de uma área técnica da AEC. 

Todos os peritos nomeados comprometem-se a:
• Seguir os documentos de orientação: os nomeados recebem os materiais de orientação da OMS 

e têm a responsabilidade de preservar os princípios das orientações fornecidas e a integridade da 
missão e processo da AEC. 

• Reconhecer que os peritos nomeados não representarão a instituição que os nomeou: o perito 
participará como perito independente.

COMPOSIÇÃO DA EQUIPA DE AEC 
A composição da equipa de AEC deverá garantir que os objetivos da missão da AEC são atingidos num 
processo imparcial e independente. Especificamente, obedecerá aos seguintes princípios: 

• Será composta por 8-12 peritos;
• Será multidisciplinar, com a formação técnica necessária para abranger as 19 áreas técnicas;
• Será equilibrada em matéria de género;
• Será composta por um máximo de dois peritos de cada país ou entidade;
• Incluirá, pelo menos, 20% de peritos constantes das listas de pares ou de governos nacionais;
• Terá diversidade geográfica;
• Assegurará uma suficiente representação de peritos dos setores animal, agrícola e outros setores 

relevantes;
• Limitará os observadores externos a dois por missão;
• Terá em consideração as necessidades linguísticas do país na designação dos peritos;
• Designará um chefe de equipa  e um chefe adjunto; e
• Incluirá um redator/editor, na medida do possível.  

https://extranet.who.int/spp/list-of-experts
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ESCOLHA DE PERITOS DE UMA LISTA
A composição e a transparência na escolha de peritos devem ser cautelosamente geridas e em estreita 
coordenação com os Estados Partes. 

• Quando recebe um pedido de missão de AEC de um Estado Parte, a OMS elabora uma lista 
de peritos retirada da Lista de Peritos da AEC para essa missão, com o devido respeito pelos 
princípios de composição da equipa de AEC acima descritos, e partilha a lista com o Ponto de 
Contacto do país anfitrião, incluindo o nome do chefe de equipa proposto. O país anfitrião poderá 
exprimir preocupações com a cobertura apropriada das áreas técnicas, suas necessidades ou 
interesses especiais e preocupações de natureza política ou diplomática. 

• O Estado Parte anfitrião pode pedir a substituição de um ou mais peritos da lista proposta, mas 
não pode indicar um nome alternativo.  Esse nome será indicado pela OMS.

• Quando o Estado Parte anfitrião tiver concordado com a lista, o Secretariado da AEC da OMS 
contacta os peritos para confirmar a sua disponibilidade e partilha a lista com os parceiros 
relevantes. 

• A decisão final sobre a lista da equipa de AEC e a escolha do chefe de equipa e chefes das áreas 
técnicas compete à OMS. 

• Antes da missão, a OMS partilha com o país anfitrião e parceiros relevantes a lista final dos 
membros, juntamente com eventuais conflitos identificados no formulário de Declaração 
de Interesses (DI) devidamente assinado, assim como o formulário da missão sobre 
confidencialidade e direitos de autor. 

OBSERVADORES NUMA MISSÃO DE AEC
Poderá ser aceite a participação de um pequeno número de observadores (dois, no máximo) de países 
interessados em aprender mais acerca do processo de AEC; no entanto, peritos de outros países 
interessados em observar a missão da AEC são incentivados a participar como membros da equipa, 
para melhor compreenderem o processo e o instrumento da AEC. Os observadores de uma missão de 
AEC devem cumprir os seguintes critérios:

• Aprovação do país alvo da AEC, durante a fase de preparação da AEC;
• O país/agência parceira que pede autorização para enviar um observador deve ter um plano 

provisório e datas para a realização da sua própria missão de AEC;
• Os observadores terão de se autofinanciar, mas podem pedir apoio logístico à OMS;
• Os observadores assinarão uma Declaração de Interesses e um compromisso de 

confidencialidade;
• Os observadores não podem ter qualquer ligação ao governo do país que está a ser avaliado;
• Os observadores não podem ser filiados numa agência doadora que possa levar a cabo atividades 

de seguimento no país participante; e
• Os observadores não podem participar nas discussões técnicas da AEC nem no processo de 

avaliação.  

CONFLITOS DE INTERESSE 
Todos os peritos e participantes, tais como os observadores ou redatores, terão de assinar formulários 
de Declaração de Interesses e/ou de confidencialidade para cada missão de AEC a que assistam.

Os indivíduos a seguir indicados não podem ser considerados peritos da AEC por motivos de conflitos 
de interesses: 

• Um indivíduo que esteja diretamente ligado no governo de um país sob avaliação e/ou um 
indivíduo que esteja a trabalhar ou tencione trabalhar no país anfitrião.

• Peritos técnicos de agências/institutos locais técnicos ou doadores diretamente envolvidos na 
implementação de capacidades do RSI (2005) no país sob avaliação (e.g., funcionários da OMS ou 
da Representação da CDC). 

• Peritos envolvidos em qualquer projeto, trabalho ou consultoria apoiada pela indústria do tabaco 
(política da OMS).
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ANEXO 1: QUALIFICAÇÕES DOS PERITOS 

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA DO PERITO NA MATÉRIA– 
TAMBÉM REFERIDO COMO CHEFE DA ÁREA TÉCNICA

Os peritos na matéria nomeados (PM) devem ter um mínimo de 10 anos de experiência em saúde 
pública e cumprir os seguintes critérios e requisitos mínimos:

1. Pelo menos, cinco anos de experiência trabalhando numa ou mais das 19 áreas técnicas e ser um 
perito na matéria internacionalmente reconhecido.

2. Experiência de trabalho em vários países. 
3. Proficiência linguística em várias línguas da OMS. 
4. Completar o curso electrónico de orientação (e-orientation) sobre AEC.
5. Experiência em várias áreas técnicas preferenciais. 

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA DO CHEFE DE EQUIPA 

Cada missão de AEC terá um chefe de equipa designado pelo Secretariado da AEC da OMS. Todos 
os chefes de equipa frequentam um curso avançado de formação sobre o instrumento da AEC, sua 
implementação e como presidir às várias sessões durante a missão de AEC. As condições requeridas 
para o chefe de equipa incluem familiaridade com a região, sensibilidade cultural e competências 
linguísticas (e/ou conhecimento da língua local). Os potenciais peritos para chefes de equipa devem 
cumprir os critérios e os requisitos mínimos abaixo estabelecidos:

1. Pelo menos, 10 anos de experiência de trabalho numa ou mais das 19 áreas técnicas e ser um 
perito na matéria internacionalmente reconhecido.

2. Competências demonstradas de liderança, gestão e organização.
3. Capacidade demonstrada para fomentar consensos e/ou acordos. 
4. Capacidade demonstrada para participar em discussões sobre políticas e estratégias a um nível 

superior, em contexto diplomático.
5. Êxito demonstrado de trabalho num contexto multicultural e na liderança de equipas constituídas 

por indivíduos de diferentes culturas e formações.
6. Participação em, pelo menos, uma missão de AEC como membro da equipa. 
7. Completamento da formação e do curso electrónico de orientação para chefes de equipa de AEC.
8. Proficiência linguística em uma ou mais das línguas da OMS. 
9. Preferencialmente, experiência de trabalho em diferentes países. 

https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=116
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ANEXO 2: FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PERITOS 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DE TODOS OS PERITOS DA EQUIPA DE 
AVALIAÇÃO EXTERNA 

Os peritos constantes da lista são especialistas reconhecidos na matéria, com uma compreensão 
prática do instrumento da AEC e do processo de avaliação, participando em missões de avaliação a 
pedido da OMS. Estão vinculados pelos seguintes princípios e compromissos:

• Fornecer informação completa, rigorosa e imparcial: peritos nomeados participaram na sua 
condição de independentes no seio de uma equipa, independentemente de filiações institucionais.

• Manter rigorosa confidencialidade: o perito nomeado, que dirige uma missão de avaliação 
ou qualquer outra missão, está sob o juramento de não divulgar informação confidencial 
obtida através da missão. Todos os peritos assinam e entregam as suas DI e acordo de 
confidencialidade, antes de cada missão.

• Manter o nível mais elevado possível de profissionalismo: o perito nomeado terá de obedecer a 
todos as normas profissionais aplicáveis de forma neutra e objetiva e demonstrar elevado grau de 
profissionalismo e diplomacia durante a missão, incluindo a redação do relatório da missão em 
devido tempo. 

• Aceitar e rejeitar a missão: o perito nomeado constante da lista tem o direito de aceitar ou rejeitar 
qualquer missão/tarefa. Um perito pode declinar qualquer missão/tarefa que possa envolver um 
conflito de interesses real ou percepcionado.

• Completar o curso electrónico de orientação para a AEC na plataforma da OMS sobre Ensino da 
Segurança Sanitária (HSL): Todos os peritos nomeados terão de completar o curso eletrónico de 
orientação e conhecer todos os documentos relevantes, incluindo o relatório de autoavaliação do 
país, que será o ponto de partida para a missão.

Os peritos podem ser solicitados a desempenharem várias funções, especialmente na área da 
formação de capacidades. Para atingirem os objectivos da missão da AEC, os peritos desenvolverão 
as seguintes atividades: 

Pré-missão:
• Desenvolver uma compreensão prática do instrumento e processo de AEC.
• Estudar a autoavaliação que o país efetuou e outras avaliações relevantes, assim como outros 

documentos e informação, antes de visitar o país anfitrião.
• Estudar os documentos nacionais relevantes para se assegurar de que existem processos e 

procedimentos instituídos.

Durante a missão:
• Assumir a responsabilidade da liderança técnica por uma ou mais áreas técnicas.
• Liderar as discussões técnicas nas áreas atribuídas.
• Participar ativamente nas discussões com os peritos do país sobre capacidade, competências, 

procedimentos e experiência nas áreas técnicas.
• Participar ativamente nas visitas ao terreno, ligando a informação recolhida no terreno com os 

resultados oriundos das discussões orientadas e analisar o material de referência.
• Fazer uma apresentação oral dos resultados nas suas áreas de especialidade aos representantes 

de alto nível, no último dia da missão.
• Redigir as partes do relatório dedicadas às áreas técnicas atribuídas, descrevendo os pontos 

fortes/melhores práticas do país, áreas que necessitam de reforço e desafios, pontuações e ações 
prioritárias, assim como dar a sua contribuição para a redação do resumo.

• Procurar outros objetivos específicos que possam ser incluídos, com base na situação específica 
do país anfitrião.

Pós-missão:

Finalizar o relatório da AEC e permanecer disponível para outras questões.
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FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PERITOS ENQUANTO CHEFES 
DE ÁREAS TÉCNICAS 

O chefe de uma área técnica é responsável por facilitar o debate da área que lhe for atribuída e deverá:
• Liderar e facilitar o diálogo com os participantes do país anfitrião de forma colaborativa, para 

recolher suficiente informação que ajude a gerar ações prioritárias e pontuações para cada 
indicador da área técnica.

• Gerir o tempo, de acordo com o programa.
• Fazer uma curta apresentação oral, resumindo os pontos fortes e áreas que necessitem de 

melhorar ao governo anfitrião (ministro/alto funcionário), no último dia da avaliação.
• Redigir o projeto de relatório da área técnica no formato fornecido.
• Finalizar o relatório escrito da área técnica e apresentá-lo ao chefe de equipa, antes de sair do 

país, depois da missão.
• Assegurar-se de que as ações prioritárias e a pontuação refletem as discussões havidas com os 

pares do país.
• Contribuir para o resumo.

Os chefes adjuntos das áreas técnicas deverão:
• Levantar ou salientar questões relevantes durante as discussões, com base nos conhecimentos e 

experiência dos peritos.
• Responsabilizar-se pelas notas técnicas sobre questões essenciais e recomendações referidas 

durante o debate e trabalhar como chefe/facilitador das áreas técnicas para consolidar essas 
questões essenciais,  pontuação, prioridades e recomendações, que constituirão a base para os 
resultados da área técnica específica apresentados no relatório.

• Contribuir para o relatório final de cada área técnica atribuída.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CHEFE DA EQUIPA 

O chefe da equipa é responsável pela implementação geral da missão da AEC, coordenando com os 
peritos da missão e o PC do país anfitrião. O chefe da equipa deverá:

• Analisar e finalizar a agenda da missão da AEC, em colaboração com o país e o Secretariado da 
AEC da OMS, incluindo as visitas aos locais.

• Ajudar o Secretariado da AEC da OMS na seleção dos membros da equipa, se for esse o caso.
• Selecionar um chefe ou chefes adjuntos da equipa, se necessário.
• Co-liderar as visitas preparatórios da equipa da AEC com o Secretariado da AEC da OMS, se 

necessário.
• Coordenar e liderar a reunião inicial no país com a equipa externa, antes do início da missão da 

AEC, para analisar a agenda e discutir eventuais necessidades logísticas.
• Supervisionar a AEC:

 » Garantir que todos os membros da equipa conhecem e cumprem as suas funções e 
responsabilidades, particularmente na orientação de questões e na redação das secções do 
relatório final relacionadas com as suas áreas de especialização.

 » Gerir a agenda da AEC de modo eficiente e profissional.
 » Designar os chefes e adjuntos para as áreas técnicas.
 » Gerir o debate orientado relacionado com as pontuações entre os membros da equipa e o país 

anfitrião. 
 » Realizar sessões de informação diárias e uma sessão final com a equipa da AEC e os 

responsáveis do país na conclusão da visita de avaliação.
 » Conhecer as pessoas de contacto, no caso de surgirem questões  de natureza diplomática ou 

de segurança.
• Supervisionar a redação e finalização do resumo e do relatório final.
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