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Na sua reunião de 10 de Maio de 2010, o Conselho adoptou as Conclusões constantes do Anexo à 
presente nota.
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ANEXO

Conclusões do Conselho sobre
O papel da UE na área da saúde mundial

1. O Conselho congratula-se com a comunicação da Comissão intitulada "O papel da UE na área 

da saúde mundial", que destaca a necessidade de adoptar medidas para melhorar a saúde, 

reduzir as desigualdades e aumentar a protecção contra as ameaças à saúde a nível mundial. A 

saúde é crucial na vida das pessoas, nomeadamente enquanto direito humano, e é também um 

elemento fundamental para um crescimento e um desenvolvimento equitativos e sustentáveis, 

incluindo no que se refere à redução da pobreza.

2. As condições económicas e sociais são factores determinantes fundamentais da saúde. Os 

esforços para lutar contra a exclusão social e contra as estruturas de poder que obstam à 

equidade e à igualdade entre homens e mulheres revestem-se de primordial importância, tal 

como a atenção especial que importa atribuir à coerência das políticas de desenvolvimento, 

em particular a abordagem designada por "Equidade e saúde em todas as políticas".

3. O Conselho considera que as presentes conclusões se inscrevem também no processo geral 

tendo em vista definir a posição da UE na reunião plenária de alto nível sobre os ODM a 

realizar em Nova Iorque, posição essa que esclarecerá de forma mais aprofundada a resposta 

da UE às situações que se encontram mais longe de alcançar os objectivos. Os progressos para 

alcançar os ODM relacionados com a saúde têm sido desiguais e insuficientes, em particular 

no que se refere aos ODM 4 e 5, e especialmente na África Subsariana.

4. A UE, pelo seu compromisso de proteger e promover o direito que qualquer pessoa tem de 

gozar do melhor estado de saúde mental e física possível, tem um papel central a 

desempenhar na aceleração dos progressos a realizar para vencer os desafios sanitários 

mundiais, nomeadamente os ODM relativos à saúde e às doenças não transmissíveis. O 

Conselho salienta os valores comuns de solidariedade acordados a nível da UE para assegurar 

um acesso equitativo e universal a serviços de saúde de qualidade que servem de base às 

políticas da UE neste domínio.
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5. O Conselho exorta a UE e os seus Estados-Membros a actuarem em conjunto em todas as 
políticas e acções internas e externas pertinentes, apoiando prioritariamente o reforço dos 
sistemas de saúde gerais nos países parceiros, que são fundamentais para dar resposta a todos 
os problemas sanitários mundiais. Uma vez que a responsabilidade nesta matéria compete em 
primeiro lugar aos países parceiros e respectivos governos, será necessário reforçar as suas 
capacidades para desenvolver, regulamentar, implementar e acompanhar políticas e 
estratégias nacionais eficazes em matéria de saúde. Este processo deverá contar com a plena 
participação dos representantes da sociedade civil e de outras partes interessadas, 
nomeadamente o sector privado.

6. Esse apoio deverá assegurar que as principais componentes dos sistemas de saúde –
profissionais da saúde, acesso aos medicamentos, infra-estruturas e logística, financiamento e 
gestão – sejam suficientemente eficazes para permitir uma cobertura universal de cuidados de 
saúde básicos de qualidade, graças a uma abordagem global e baseada nos direitos. Neste 
contexto, deverá ser prestada especial atenção aos quatro principais problemas sanitários 
(saúde em matéria de sexualidade e de procriação, saúde infantil, doenças transmissíveis e não 
transmissíveis), bem como à natureza pluridimensional da saúde, que está estreitamente 
associada ao género, à segurança alimentar e à nutrição, à água e ao saneamento básico, à 
educação e à pobreza.

7. A UE continua preocupada com a lentidão dos progressos respeitantes ao ODM 5, em 
especial na África Subsariana. Os sistemas de saúde deverão dar uma atenção especial à 
igualdade entre os géneros, aos direitos e necessidades das mulheres, e nomeadamente à luta 
contra a violência com base no género. Recordando os instrumentos internacionais 
pertinentes, o Conselho reconhece que as mulheres têm o direito de exercer controlo e de 
decidir livre e responsavelmente sobre questões em matéria de sexualidade e procriação. O 
Conselho, embora reafirme com veemência que existe uma relação entre, por um lado, as 
políticas e os programas de combate ao VHI/SIDA e, por outro, as políticas e serviços no 
domínio da saúde e dos direitos em matéria de sexualidade e de procriação, salienta que a 
implementação integral e o acesso a essas políticas e programas, consignado na Declaração e 
Programa de Acção do Cairo da CIPD, na Declaração e Plataforma de Acção de Pequim e 
noutros instrumentos internacionais pertinentes, bem como nos Objectivos de 
Desenvolvimento acordados a nível internacional, incluindo os ODM, é determinante para os 
direitos das mulheres, a igualdade entre os sexos e o empoderamento das mulheres1.

  
1 Cf. Conclusões do Conselho de 27 de Maio de 2007 intituladas "Igualdade entre os sexos e 

empoderamento das mulheres no âmbito da cooperação para o desenvolvimento", ponto 21.
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8. A fim de apoiar de forma eficaz os sistemas de saúde gerais, é necessário prestar atenção à 

mobilização dos recursos nacionais dos países em desenvolvimento, em particular através de 

uma melhor governação em matéria fiscal e da atribuição à saúde de um orçamento nacional 

adequado e eficaz. A UE deverá apoiar os países a criarem regimes equitativos de 

financiamento da saúde no âmbito de modelos e de mecanismos de protecção social que 

ponham em comum os recursos, evitem os pagamentos directos no local da prestação do 

serviço, especialmente no que se refere aos grupos vulneráveis, como por exemplo as crianças 

e as grávidas, e que tenham como objectivo conseguir uma cobertura universal e equitativa de 

serviços de saúde essenciais.

9. Em conformidade com os compromissos assumidos em Paris e Acra sobre a eficácia da ajuda, 

a UE e os seus Estados-Membros deverão, sempre que as circunstâncias o permitam, envidar 

esforços para distribuir dois terços da sua ajuda programável por país (APP) no domínio da 

saúde através de programas, dos quais 50%, no mínimo, utilizem sistemas nacionais, 

nomeadamente através de um apoio orçamental. A UE e os seus Estados-Membros envidarão 

esforços para alcançar uma necessária previsibilidade a médio prazo para permitir a 

elaboração e a execução de estratégias nacionais em matéria de saúde.

10. O Conselho insiste na necessidade de prever e controlar a distribuição de ajudas directas e 

indirectas da UE à saúde (nomeadamente através do apoio orçamental), a fim de melhor 

apoiar os países que delas mais precisam. Utilizando, tanto quanto possível, os mecanismos 

de recolha de dados existentes, a UE fará periodicamente um levantamento dos programas de 

ajuda trienais da UE e dos Estados-Membros em matéria de política sanitária, a fim de 

acelerar os progressos quanto aos compromissos assumidos em matéria de eficácia da ajuda e 

de repartição do trabalho da UE.

11. A UE salienta a importância de continuar a desenvolver, nomeadamente através de uma 

participação mais ampla, e a implementar mecanismos inovadores para a mobilização de 

recursos adicionais no sector da saúde, e chamar a atenção para o facto de que esses 

mecanismos são susceptíveis de contribuir para a realização dos ODM em matéria de saúde, 

no respeito dos princípios da eficácia da ajuda2.

  
2 Cf. Conclusões do Conselho de Maio de 2009.
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12. O Conselho apela os Estados-Membros da UE e a Comissão a apoiarem o reforço do papel de 

liderança da OMS aos níveis mundial, regional e nacional, nas suas funções normativa e de 

orientação na luta contra os problemas sanitários mundiais, e no âmbito do seu apoio técnico à 

governação dos sistemas de saúde e à política de saúde, no âmbito do seu mandato mundial. 

Por conseguinte, o Conselho solicita aos Estados-Membros que substituam progressivamente 

o financiamento de acções específicas da OMS pelo financiamento do orçamento geral dessa 

organização. Sem prejuízo das respectivas competências, a UE e os seus Estados-Membros 

esforçar-se-ão por se fazer ouvir melhor e de forma mais coerente a nível mundial, nos 

diálogos com países terceiros e no quadro de iniciativas mundiais em matéria de saúde.

13. O Conselho subscreve os princípios da Parceria Internacional para a Saúde (PIS+) (apoiar 

uma estratégia nacional única em matéria de saúde, através de um processo orçamental e de 

um acompanhamento por meio de um sistema de controlo único) e considera que esses 

princípios constituem o quadro preferencial para aplicar à saúde os compromissos assumidos 

em matéria de eficácia da ajuda e para reforçar os sistemas de saúde.

14. A UE reconhece ainda os resultados obtidos até agora pelas iniciativas e pelos fundos 

mundiais em matéria de saúde (nomeadamente o Fundo Mundial de luta contra o VIH/Sida, a 

tuberculose e o paludismo e o GAVI), bem como o papel que desempenham na mobilização 

de fundos em grande escala. A UE deverá apoiá-los activamente a fazerem incidir mais a sua 

atenção no reforço de sistemas gerais de saúde e na resposta aos problemas sanitários 

mundiais3 através de intervenções eficazes e a custos reduzidos, e salientar que essas 

intervenções respeitam os princípios em matéria de eficácia da ajuda.

15. Em conformidade com os compromissos assumidos em matéria de coerência das políticas 

para o desenvolvimento (CPD) e no âmbito do programa de trabalho relativo à CPD, o 

Conselho exorta a Comissão e os Estados-Membros a debruçarem-se sobre os principais 

aspectos que influenciam a saúde mundial nas cinco áreas prioritárias: o comércio e o 

financiamento, os fluxos migratórios, a segurança, a segurança alimentar e as alterações 

climáticas.

  
3 Conclusões do Conselho da UE, de 2009, sobre a evolução do programa de acção europeu 

para combater o VIH/SIDA, a malária e a tuberculose através de acções externas (2007-2011).
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16. A este propósito, a UE deverá:

a. apoiar os países terceiros, em particular os PMD, na efectiva implementação de 

disposições em matéria de protecção da saúde pública, previstas no acordo sobre 

direitos de propriedade intelectual (TRIPS), a fim de promover o acesso de todos aos 

medicamentos e de assegurar que os acordos comerciais bilaterais da UE apoiam 

totalmente este objectivo;

b. no que se refere aos fluxos migratórios, incentivar os progressos no sentido da 

concretização dos compromissos assumidos no âmbito da estratégia de acção da UE 

relativa à escassez de recursos humanos no sector da saúde nos países em 

desenvolvimento, e contribuir para o código de boas práticas da AMS sobre o 

recrutamento internacional de profissionais de saúde;

c. procurar assegurar o melhor acesso possível aos serviços de saúde para as populações 

em contextos de fragilidade, de emergência e/ou de crise humanitária e nos processos de 

paz e de estabilização;

d. reforçar as relações entre a segurança alimentar, a nutrição e a saúde, dando especial 

apoio aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente as crianças com menos de cinco 

anos e as mulheres grávidas e em aleitamento;

e. incluir considerações em matéria de saúde nas estratégias de adaptação e atenuação nos 

países em desenvolvimento, no âmbito das políticas e acções no domínio do ambiente e 

das alterações climáticas.

17. O Conselho salienta a importância de desenvolver uma competência colectiva da UE e dos 

seus Estados-Membros no domínio da saúde mundial e de reforçar a sua capacidade de 

realizar análises e diálogos políticos em matéria de saúde com os países em desenvolvimento. 

A cartografia dos conhecimentos especializados existentes na UE deverá constituir a base das 

acções neste domínio.
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18. No que diz respeito à investigação, ao diálogo e às acções com base em elementos 

probatórios, o Conselho apela a UE e os seus Estados-Membros a promoverem um 

financiamento eficaz e equitativo de uma investigação em benefício da saúde de todos. Para 

esse efeito, a UE deverá assegurar que das inovações e intervenções resultem produtos e 

serviços de fácil acesso e a preços acessíveis. Para alcançar esse objectivo, a UE e os seus 

Estados-Membros deverão:

a. trabalhar para que seja criado um quadro mundial para a investigação e o 

desenvolvimento que dê resposta às necessidades prioritárias dos países em 

desenvolvimento em matéria de saúde, e dê prioridade a acções de investigação 

pertinentes destinadas a lutar contra os problemas sanitários mundiais, em conformidade 

com a estratégia mundial de investigação da OMS;

b. aumentar as capacidades de investigação em saúde pública e em sistemas de saúde nos 

países parceiros e reforçar a cooperação neste domínio entre a UE e os países parceiros;

c. explorar modelos que dissociem o custo da investigação e desenvolvimento e os preços 

dos medicamentos, no quadro da estratégia e do plano de acção mundiais para a saúde 

pública, a inovação e a propriedade intelectual, incluindo as possibilidades de transferir 

tecnologias da UE para os países em desenvolvimento;

d. assegurar que os conhecimentos e as ferramentas resultantes dos investimentos públicos 

da UE sejam acessíveis enquanto bem público mundial, e que esses investimentos 

contribuam para fabricar produtos médicos socialmente indispensáveis e a preços 

acessíveis, e a utilizar de forma racional;

e. reforçar e equilibrar todo o processo de investigação em matéria de saúde – inovação, 

implementação, acesso, controlo e avaliação. Neste domínio, são essenciais a 

cooperação internacional, as plataformas comuns de troca de conhecimentos e de 

intercâmbios de boas práticas;

f. melhorar os sistemas de informação em matéria de saúde nos países parceiros e a 

compilação de dados e estatísticas de qualidade e comparáveis que permitam proceder a 

estudos comparativos e dar informações sobre o impacto das políticas mundiais e 

nacionais nos determinantes sociais na área da saúde, incluindo a adopção de 

indicadores de equidade;

g. respeitar o princípio da abordagem baseada em provas ao estabelecer medidas 

normativas para os géneros alimentícios, os alimentos para animais, os produtos

farmacêuticos e os dispositivos médicos, tendo simultaneamente em conta o princípio 

de precaução, considerado numa base casuística.
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19. A UE promoverá o diálogo e acções conjuntas com os principais parceiros mundiais e as 

partes interessadas, incluindo as agências da ONU que se ocupam das questões de saúde 

mundial, as instituições financeiras internacionais, as organizações regionais, as redes 

sanitárias regionais e a nível de países, a fim de identificar sinergias, coordenar acções, 

avançar na concretização dos compromissos e evitar a duplicação de esforços e a 

fragmentação para aumentar a eficácia.


