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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Estratégia de Cooperação em Saúde assenta, no respeito pelos compromissos internacionais e regionais 

assumidos pelo Estado português de acordo com orientações estratégicas traçadas pela União Europeia (EU), 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização da Nações Unidas (ONU) e pelos estados 

Membros da Comunidade dos países de Língua portuguesa (CPLP), com vista à redução da pobreza e promoção 

de um desenvolvimento sustentado a nível mundial. 

Em sintonia com as grandes linhas orientadoras da política externa e da cooperação portuguesa, no âmbito da 

cooperação internacional no domínio da saúde, o Ministério da Saúde, tem procurado em consonância com as 

directrizes do Comité de Apoio ao Desenvolvimento (CAD), assegurar a coerência das politicas, assim como, 

garantir a eficácia da ajuda, a apropriação e o alinhamento, apoiar o fortalecimento e capacitação do sistema 

nacional de saúde e respectivos serviços dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), no sentido de 

garantir o acesso das populações aos cuidados de saúde, Capacitação, formação e desenvolvimento de 

recursos humanos, Investigação, desenvolvimento técnico e inovação em saúde.  

Transversal a todas as acções da cooperação para o desenvolvimento na área da saúde encontra-se ainda a 

questão da promoção da igualdade de género. Neste âmbito, não apenas se têm procurado sensibilizar as 

autoridades dos países parceiros, como se tem promovido a participação activa de mulheres enquanto 

formadoras/assessoras em acções de cooperação. 

Estas políticas e estratégias internacionais de luta conta a pobreza, nomeadamente no domínio da saúde 

assentam principalmente em questões de responsabilização global com prioridades bem definidas para os 

países menos desenvolvidos (PMD) em que, à excepção de Cabo Verde, se incluem os PALOP. 

Nestes países a combinação de doenças transmissíveis, má nutrição e problemas peri-natais continua a manter 

a mortalidade infantil em níveis elevados. Também algumas doenças endémicas, como a Malária, Tuberculose 

e HIV/SIDA, continuam a resultar em mortalidade e perda de qualidade de vida nos adultos (Dean T. Jamison, 

2006), assim como a escassa cobertura de serviços obstétricos mantém a elevada mortalidade materna como a 

maior desigualdade entre países (Jennifer Bryce, et al, 2008, WHO, The World Health Report, 2005). 

Nesta senda a mudança de estilos de vida nos maiores centros urbanos já faz com que a carga de doença por 

doenças crónicas (principalmente as doenças cardiovasculares) também esteja maioritariamente localizada nos 

PMD (WHO, Preventing chronic diseases, 2005). E novos problemas se preparam para sobrecarregar os serviços 

médicos e políticas de saúde nestes países, como a Saúde Mental e os acidentes de viação (Margie Peden, et al, 

2004). 

Este conjunto de argumentos expõe a complexidade dos determinantes de saúde ligados ao processo de 

desenvolvimento (ou ausência de desenvolvimento), em que se integram condições básicas de vida, os 

contextos políticos e o respeito pelos direitos individuais e a acessibilidade a cuidados de saúde eficazes (que, 

por sua vez, pressupõem instituições públicas e governação) (WHO, CSDH, 2008).  
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A responsabilização global de que a Saúde também contribui para o Desenvolvimento (WHO Commission on 

Macroeconomics and Health, 2002) é hoje consensual. 

A obtenção de melhorias no estado de saúde das populações dos PMD não se consegue sem serviços (e 

cuidados) de saúde efectivos. As tecnologias médicas (preventivas e curativas) hoje disponíveis (muitas delas 

simples e de baixo custo) poderiam ter um efeito ainda maior na redução da mortalidade, principalmente 

infantil e materna, nos PMD (Jennifer Bryce, et al, 2008). No entanto, as doenças preveníveis continuam a ser 

responsáveis por uma grande parcela da mortalidade infantil: porque a cobertura obstétrica é muito reduzida, 

porque os técnicos não informam adequadamente as mães para a importância da vacinação ou a dormida com 

a rede mosquiteira, ou porque se permite a rotura de stocks de antibióticos para as infecções respiratórias, 

entre outros. Estes exemplos de falhas das redes prestadoras são reflexos de problemas institucionais da 

própria administração dos sistemas públicos de saúde: sub-financiamento, falta de recursos humanos, fraca 

capacidade de planeamento e monitorização, fraquezas na logística e manutenção, particularmente notórias 

nos PMD (Phyllida Travis, et al, 2004).  

Por último, convém lembrar que o conceito de “desenvolvimento humano” não se limita a insistir na 

responsabilidade pública pela criação de condições básicas de vida: os cidadãos devem ter maior voz política 

(pelos seus direitos) e exigir prestação de contas pelas instituições públicas (Sharma, P. 2006). A pandemia do 

HIV/SIDA colocou na ordem do dia o respeito pelos direitos de grupos sociais marginalizados, e as ONGs’ 

passaram a incluir o rol das instituições não-estatais que podem contribuir para a realização das utilidades 

públicas (WHO Commission on Macroeconomics and Health, 2002). São esses mesmos motivos que também 

colocam nova ênfase na responsabilidade dos governos em criar tanto as condições básicas de vida, como o 

ambiente político de respeito pelos direitos dos cidadãos que os incentive a uma participação activa.  

Palavras-chave: Saúde; Cooperação para o Desenvolvimento; Compromissos internacionais; Obtenção de 

melhorias no estado de saúde das populações dos PMD. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Com o desenvolvimento deste estudo pretende-se: 

 Conhecer os compromissos assumidos pelo estado português internacionais e regionais orientadores da 

cooperação para o desenvolvimento no sector da Saúde; 

 Quais as prioridades da cooperação para o desenvolvimento no domínio da saúde para os PALOP; 

 Analisar se o modelo conceptual do PNS 2011-2016 reflecte as preocupações e se aproxima do 

enquadramento proposto actualmente pela comunidade internacional; 

 Analisar de que forma os eixos estratégicos do modelo conceptual do PNS 2011-2016 (cidadania, acesso, 

politicas saudáveis e qualidade) são explorados no âmbito da cooperação para o desenvolvimento. 
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Metodologia 

Portugal enquanto membro da UE ou por força da sua vinculação a convenções internacionais em matéria de 

saúde é obrigado a assumir determinados compromissos na sequência da sua posição de membro da 

comunidade doadora internacional em questões de luta contra a pobreza. 

Tal como já referenciado anteriormente, Portugal é membro da OMS e da OCDE, entidades cujas 

recomendações são usualmente seguidas. 

Neste sentido os documentos que se apresentam de seguida são acordos ou instrumentos legais vinculativos 

(convenções, tratados, protocolos) em consonância com os principais compromissos internacionais, 

reconhecidos e ratificados pelo Estado Português, que proporcionam um enquadramento normativo e uma 

base de referência para as políticas e estratégias de cooperação existes no domínio da saúde. 

Os documentos elencados datam dos anos 90, até aos nossos dias. 

 

DOCUMENTOS IDENTIFICADOS 

3.1. Marco internacional 

No decorrer dos últimos anos, a problemática da pobreza no mundo em desenvolvimento, tem constituído 

preocupação crescente dos respectivos governos e da comunidade internacional. Com efeito, uma série de 

eventos sobre o tema da pobreza têm vindo a ser realizados ao nível mundial. 

Desde os anos 90 que se realizaram várias conferências e cimeiras que tiveram a participação de Portugal, 

muitas delas promovidas pelas Nações Unidas, e que abordaram temáticas directa ou indirectamente 

relacionadas com a saúde. Alguns exemplos destas cimeiras são: Alimentação (Roma 1973), População e 

Desenvolvimento (Bucareste 1974, México 1984, Cairo 1994), Infância (Nova York, 1990), Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Rio 1992), Desenvolvimento Social (Copenhagen 1995), Mulheres (Beijing 1995), 

Trabalho Infantil (Oslo, 1997), Desenvolvimento Sustentável (Johannesburg 2002), Europa – África (Lisboa 

2007) 

 

As Principais referências políticas e estratégicas para a elaboração e desenvolvimento de uma estratégia de 

cooperação para o sector da saúde: 

 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948)
1
, que estabelece, no artº 25, que ‘Toda a pessoa 

tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, 

principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 

aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 

                                                           

1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por 
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viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da 

sua vontade’. 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1976)
2
, que apesar de não fazer referência 

expressa a direitos de saúde, este documento concretiza o reconhecimento e a protecção das liberdades 

civis e do acesso a políticas sociais, como a saúde, sem descriminação. 

 Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1976)
3
, que estabelece o 

compromisso de adopção de medidas de assistência e cooperação internacional, para obter de forma 

progressiva, a adopção de medidas legislativas e de plena efectividade dos direitos económicos sociais e 

culturais, nomeadamente no direito à segurança social (artº 9), à protecção das mães durante e depois do 

parto (artº 10.2) e à saúde física e mental (artº 12.1.). O documento estabelece igualmente que os Estados 

deverão assegurar a redução da mortalidade neo-natal, da mortalidade infantil e o desenvolvimento 

saudável das crianças; o melhoramento da higiene laboral e meio-ambiental; prevenção, combate e 

tratamento de doenças epidémicas, endémicas e profissionais; a criação de condições que assegurem a 

assistência médica e acesso a serviços médicos em caso de doença, a toda a população. 

 Declaração de Alma-Ata (1978)
4
 sobre cuidados primários de saúde, a Estratégia de Saúde para Todos

5
 e 

a Carta de Ottawa
6
 sobre promoção da saúde, como principais referências. 

 Declaração do Milénio (2000)
7
, que reconhece a necessidade de um esforço colectivo para, entre outros, 

‘resolver os problemas internacionais de carácter económico, social, cultural ou humanitário’ (parte III. 

Desenvolvimento e Erradicação da Pobreza), através de objectivos e metas que definem e organizam os 

compromissos comuns. Dos oito objectivos, três referem-se directamente à saúde e outros três estão 

relacionados de forma indirecta, o que é indicador da prioridade internacional concedida ao sector e da 

sua relevância no quadro de desenvolvimento sustentável. Especificamente ao sector da saúde: 

o Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil 

o Meta 5. Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 

anos 

o Objectivo 5: Melhorar a saúde materna 

Meta 6. Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015 a taxa de mortalidade materna 

o Objectivo 6: Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças 

Meta 7. Até 2015, parar e começar a inverter a propagação do HIV/SIDA 

                                                           

2 http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/onu/textos_onu/pidcp.pdf 

3 http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/onu/textos_onu/pidesc.pdf 

4 http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Alma-Ata.htm 

5 http://www.un-documents.net/a36r43.htm 

6 http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Ottawa.htm
 

7 http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf 

http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Alma-Ata.htm
http://www.un-documents.net/a36r43.htm
http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Ottawa.htm
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Meta 8. Até 2015, parar e começar a inverter a tendência actual da incidência da malária e de outras 

doenças graves 

 Declaração da III Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos (2001)
8
 identifica 

o HIV/SIDA como um dos obstáculos ao cumprimento das metas estabelecidas pela II Conferência e sublinha a 

necessidade da adopção de medidas enérgicas para combater esta e outras doenças transmissíveis, como a 

Malária e a Tuberculose. Esta declaração reconhece que para erradicar a pobreza e melhorar a qualidade de 

vida das populações dos Países Menos Desenvolvidos é necessário, entre outras acções, aumentar o 

investimento na saúde, educação e infra-estrutura social. 

 Cimeira Mundial + 5 (2005)
9
, que reafirma os princípios da Carta das Nações Unidas e dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio e analisa temas de desenvolvimento sustentável, paz e segurança, igualdade de 

género, direitos das crianças e reforma das Nações Unidas, recolhe vários pontos relacionados com a saúde, 

nomeadamente a prestação de apoio imediato na luta contra a malária; o compromisso de desenvolver fontes 

de financiamento inovadoras para financiar projectos de desenvolvimento e, em particular, no sector da saúde; 

a necessidade de multiplicação de respostas na luta contra o HIV/SIDA, tuberculose e malária através da 

prevenção, atenção, tratamento e mobilização de recursos nacionais, bilaterais, multilaterais e privados; o 

compromisso de lutar contra doenças infecciosas, incluindo o compromisso de garantir a aplicação plena do 

Regulamento Sanitário Internacional e o apoio à Rede Mundial de Alerta e Resposta perante Surtos Epidémicos 

da Organização Mundial de Saúde.   

 Conferência de Doha sobre o Financiamento do Desenvolvimento (2008)
10

, que reforça os compromissos 

assumidos na Conferência de Monterrey (2002)
11

 para a mobilização de recursos financeiros para o 

desenvolvimento sustentável e reconhece o aumento de desigualdades entre Estados. A Conferência de Doha 

estabelece a necessidade de investimento em capital humano inserido em políticas sociais, o reforço da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento, em particular no sector da saúde e educação e desafia a manter o progresso 

verificado no desenvolvimento de programas inovadores na área da imunização e acesso a medicamentos para 

combater HIV/SIDA, tuberculose e malária. 

 

Da mesma forma, a saúde assume uma relevância fulcral no âmbito da estratégia da União Europeia de 

combate à pobreza.  

A Política Comunitária de Desenvolvimento (2000), os Acordos de Cotonou (2002) e o Consenso Europeu 

sobre o Desenvolvimento (2005) representam o empenho dos países membros da União Europeia no apoio ao 

desenvolvimento através da cooperação internacional em sectores diversos. O desenvolvimento humano, no 

qual se inclui a saúde, é um dos âmbitos de actividade e a luta contra o HIV/SIDA é identificada como uma 

prioridade transversal.  

                                                           

8 http://www.unctad.org/en/docs/aconf191d12.en.pdf 

9 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement 

10 http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf 

11 http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf 

http://www.unctad.org/en/docs/aconf191d12.en.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement
http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
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 Encontro sobre as Dimensões da Saúde na estratégia UE-África - Cimeira UE-África
12

 com o objectivo é 

promover o diálogo, acção conjunta e cooperação entre os dois continentes, para que África atinja os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) até 2015. A Estratégia Conjunta UE-África
13

 (2007) - conclui 

que a saúde para os PMD é um dos pilares da política de desenvolvimento da União Europeia e reforça a 

necessidade de fortalecimento dos sistemas de saúde dos países africanos.  

Resultaram entre outras, as seguintes prioridades políticas para a cooperação para o desenvolvimento: 

 África e a UE focarão a sua atenção no alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. 

 Nesse sentido, a UE reafirma o seu compromisso de aumentar o volume da ajuda ao desenvolvimento, 

 Os países africanos comprometem-se com mais progressos em questões de preocupação mútua, e 

ambas 

 As partes reafirmam o seu compromisso em continuar a implementar a Declaração de Paris sobre a 

 Eficácia da Ajuda. 

 

Demonstrador da importância concedida ao sector, várias resoluções do Conselho Europeu e regulamentos do 

Parlamento Europeu têm orientado a política europeia de cooperação para o desenvolvimento no sector da 

saúde, estabelecendo marcos estratégicos e estabelecendo directrizes, muitas delas no âmbito de Acordos 

Internacionais ratificados também bilateralmente pelos Estados membros. Como exemplo destaca-se a 

seguinte normativa da qual emanam estratégias, políticas e planos de acção para o sector: 

 Resolução 0379 de 2003, do Conselho Europeu sobre ‘Saúde e redução da pobreza nos países em 

desenvolvimento’
14

, que estabelece os marcos estratégicos da CE e orienta o apoio comunitário para a 

obtenção dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relativos à saúde. 

 Regulamento nr.º1567/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 15 de Julho de 2003 

relativo à ajuda para políticas e acções em matéria de saúde reprodutiva e sexual e direitos conexos nos 

países em desenvolvimento
15

, através do qual se promove a integração de temas relacionados com a saúde 

sexual e reprodutiva nos Documento de Estratégia-País e nos Planos Estratégicos de Redução da Pobreza, 

de forma a ‘contribuir amplamente para os esforços gerais de apoio às políticas e programas de saúde 

reprodutiva e sexual e direitos conexos nos países em desenvolvimento e a desempenhar um papel central 

neste domínio, dando prioridade aos aspectos da saúde enquanto parte integrante de uma estratégia 

global de luta contra a pobreza’. 

 COM 726 (2004)
16

 da Comissão Europeia ao Conselho e Parlamento Europeu, que estabelece um 

enquadramento político europeu coerente para a acção externa destinada a combater o VIH/sida, a malária e a 

                                                           

12 http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/217CE06D-368A-4EEE-9E3C-255F0CCC44C4/0/parceriaestrategica.pdf 

13 http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/217CE06D-368A-4EEE-9E3C-255F0CCC44C4/0/parceriaestrategica.pdf
 

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:076E:0441:0446:EN:PDF 

15 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003R1567&lg=pt 

16http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=390821:cs&lang=pt&list=492128:cs,458332:cs,490159:cs,488538:cs,458711:cs,418875:cs,411839:cs,398552:cs,390821:cs,398474:cs,&pos=9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:076E:0441:0446:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003R1567&lg=pt
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=390821:cs&lang=pt&list=492128:cs,458332:cs,490159:cs,488538:cs,458711:cs,418875:cs,411839:cs,398552:cs,390821:cs,398474:cs,&pos=9&page=1&nbl=329&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=390821:cs&lang=pt&list=492128:cs,458332:cs,490159:cs,488538:cs,458711:cs,418875:cs,411839:cs,398552:cs,390821:cs,398474:cs,&pos=9&page=1&nbl=329&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
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tuberculose, reforçando a necessidade de aumentar as capacidades dos países menos desenvolvidos na luta 

contra essas doenças, através da valorização de recursos humanos (com preocupação acentuada na emigração 

de pessoal qualificado), investimento em serviços sociais, vigilância e monitorização de resultados de saúde, 

acessibilidade a produtos farmacêuticos, fortalecimentos de capacidades reguladoras no sector e 

desenvolvimento de novas ferramentas e intervenções de combate às doenças.  

 Declaração conjunta do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros reunidos 

no Conselho, do Parlamento Europeu e da Comissão sobre a política de desenvolvimento da União Europeia: 

"O Consenso Europeu" [Jornal Oficial C 46 de 24.2.2006]. 

 COM (2009)
17

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao conselho, ao comité económico e 

social europeu e ao comité das regiões sobre Ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar a crise  
 

A nível regional, outras iniciativas foram tomadas que, na maioria dos casos, reforçam posicionamentos à 

escala global: 

 Declaração de Salamanca (2005)
18

 no âmbito da cimeira Ibero-Americana, que, entre outros, reforça a 

intenção de accionar mecanismos e orientar políticas para a redução da mortalidade infantil, desnutrição 

crónica e impulsionar programas de cooperação que ajudem a combater as pandemias e doenças curáveis 

através da concertação de acções que visem alargar a cooperação internacional, promovendo ‘acções e 

iniciativas concretas para tornar o direito à saúde uma realidade universal, colocando este objectivo no topo da 

agenda política dos nossos países e da cooperação ibero-americana’. 

 Declaração de Abuja (2000)
19

, elaborada no marco da União Africana e com o apoio dos países 

financiadores e organizações internacionais, reconhece o impacto do HIV/SIDA, tuberculose e outras doenças 

infecciosas enquanto factores agravantes da pobreza, assume a luta contra o HIV/SIDA como primeira e 

principal prioridade dos planos de desenvolvimento de cada país e estabelece orientações o desenvolvimento 

de políticas, estratégias, mecanismos de implementação e estruturas de vigilância e monitorização a nível 

nacional, regional e continental, de forma a garantir um controlo adequado e efectivo do HIV/SIDA, 

tuberculose e outras doenças infecciosas em África. 

 Declaração da Praia (2008)
20

, realizada no âmbito da I Reunião de Ministros da Saúde da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) e destacando a importância da promoção da cooperação em todos os 

domínios, particularmente no da Saúde, como um dos objectivos orientadores da criação da CPLP, aprova a 

Resolução sobre a Elaboração do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP)
21

 e sublinha 

o apoio a Políticas para as Mulheres e HIV/Sida entre países de língua portuguesa, reafirmando o empenho na 

                                                                                                                                                                                     

&page=1&nbl=329&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 

17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0160:ES:NOT
 

18 http://www.oeibrpt.org/xvcumbre.htm 

19 http://www.uneca.org/adf2000/Abuja%20Declaration.htm 

20 http://www.cplp.org/Sa%C3%BAde.aspx?ID=144 

21 http://www.acs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2009/05/doc-5-pecs2009-2012_final-aprovado.pdf 

http://www.oeibrpt.org/xvcumbre.htm
http://www.uneca.org/adf2000/Abuja%20Declaration.htm
http://www.cplp.org/Sa%C3%BAde.aspx?ID=144
http://www.acs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2009/05/doc-5-pecs2009-2012_final-aprovado.pdf
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luta contra o HIV/Sida, tendo em conta a necessidade de promoção do tratamento e prevenção em relação às 

mulheres.  

 Declaração do Estoril
22

 realizada no âmbito da II Reunião de Ministros da Saúde da CPLP – aprova o Plano 

Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP)
23

. 

Apesar de não se referirem directamente ao sector da saúde, existem alguns compromissos fundamentais com 

elevada relevância para o impacto das estratégias de cooperação internacional. Neste particular destacam-se 

os fora de alto nível sobre a eficácia da ajuda, estabelecidos no âmbito do Comité de Ajuda ao 

Desenvolvimento da OCDE e que surgem como esforços para optimizar meios e políticas de cooperação 

internacional tendo em conta a obtenção de objectivos comuns e uma crescente perspectiva de qualidade da 

ajuda prestada: 

 

 Declaração de Roma (2003)
24

, sobre a harmonização das políticas de ajuda ao desenvolvimento, 

simplificação e uniformização de procedimentos e práticas operacionais entre instituições de países 

financiadores e de estes com países receptores, de forma a aumentar a eficácia dos recursos. ‘Nesse sentido, 

os doadores devem: harmonizar as suas políticas, procedimentos e práticas; intensificar a cooperação 

delegada; dar maior flexibilidade e poder de decisão às representações no terreno; e desenvolver incentivos, 

no seio das próprias instituições de Cooperação, fomentando um reconhecimento geral dos benefícios 

decorrentes da harmonização’
25

. 

 Declaração de Paris (2005)
26

, sobre a eficácia da ajuda, que estabelece medidas e mecanismos para 

aumentar a eficácia da ajuda através da promoção de parcerias entre países financiadores e receptores, 

traduzido na apropriação das políticas e estratégias de desenvolvimento por parte dos países receptores; 

coordenação de actividades e redução de custos da concessão da ajuda, por parte dos países financiadores; 

alinhamento da ajuda pelas estratégias de desenvolvimento dos parceiros e nos seus sistemas locais; gestão da 

ajuda por resultados e prestação de contas mútuas, entre parceiros e financiadores, sobre os resultados da 

ajuda. 

 Acra Agenda for Action (2008)
27

, que reforça os princípios das Declarações anteriores e define medidas que 

visem a determinação e implementação das políticas de desenvolvimento por parte dos países beneficiários, de 

modo a atingirem os seus próprios objectivos económicos, sociais e ambientais (controlo do desenvolvimento), 

a ampliação de parcerias inclusivas envolvendo todos os actores do desenvolvimento (eficácia das parcerias) e 

a maior transparência e responsabilização pelo uso de recursos para o desenvolvimento e pelos impactos 

gerados (prestação de contas). 

                                                           

22 http://www.acs.min-saude.pt/files/2009/05/doc-3-declaracaoestorilfinal_14maio.pdf
 

23 http://www.acs.min-saude.pt/wp-content/uploads/2009/05/doc-5-pecs2009-2012_final-aprovado.pdf 

24 http://www.ipad.mne.gov.pt/images/stories/APD/romedeclaration.pdf
 

25 http://www.ipad.mne.gov.pt/intermedio/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=221 

26 http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf 

27 http://www.ipad.mne.gov.pt/images/stories/APD/FINAL-AAA-in-Portuguese%5B1%5D.pdf
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