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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Constituídas livremente por Estados, por oposição às Organizações Não-Governamentais, as Organizações 

Internacionais Multilaterais são institucionalizadas mediante a celebração de um acto internacional, o qual define a 

missão e objectivos que se propõem alcançar, os critérios de acesso e os órgãos que as compõem. 

No âmbito do vasto mundo das Organizações Internacionais Multilaterais e do seu diverso espectro de acção, assume-

se de particular relevância para a área da saúde as resoluções emitidas pelo Conselho Executivo da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), organismo especializado da Organização das Nações Unidas. 

Na OMS, existe um Secretariado técnico e administrativo independente, um órgão deliberativo (Assembleia Mundial 

da Saúde) e um órgão executivo (Conselho Executivo). 

O Conselho Executivo é composto por 34 peritos na área da saúde designados por cada Estado Membro da 

Organização e eleitos nominalmente pela Assembleia Mundial da Saúde por um mandato de três anos. O Conselho 

reúne-se duas vezes por ano, sendo a principal reunião em Janeiro e a segunda reunião em Maio, imediatamente após 

a realização da Assembleia, dedicada a assuntos de carácter mais administrativo. O Conselho remete os textos 

acordados para votação na Assembleia, competindo-lhe depois executar as decisões, resoluções e políticas aí 

aprovadas. (artigo 18º, Capítulo V, da Constituição da OMS). 

A Assembleia Mundial da Saúde é composta por delegados que representam os 193 Estados Membros da 

Organização, reunindo-se anualmente, em Maio, em Genebra. Tem por objectivos, entre outros, determinar as 

políticas e o orçamento de funcionamento da instituição, bem como aprovar os relatórios e actividades do Conselho 

Executivo (artigo 28º, Capítulo VI, da Constituição da OMS). 

A OMS integra ainda 6 Comités regionais, sendo que o Comité Regional para a Europa, com sede em Copenhaga, tem 

a participação de 53 Estados Membros, reunindo-se anualmente em Setembro. 

No separador “Documentos identificados” foi elencada, por área temática do Plano Nacional de Saúde, uma listagem 

das resoluções emitidas pela Assembleia Mundial da Saúde, pelo Conselho Executivo e pelo Comité Regional para a 

Europa da OMS no período compreendido entre 2007 e o 1º semestre de 2010. 

Serão de salientar igualmente, no âmbito da OMS, o compromisso assumido por Portugal no respeito das seguintes 

Convenções, apesar de anteriores a 2007: 

 Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco; 

 Regulamento Sanitário Internacional (n.º 2) da Organização Mundial de Saúde. 

 

Ainda no âmbito das Organização das Nações Unidas, Portugal é signatário de outras Convenções e Pactos 

Internacionais temáticos que implicam o cumprimento e respeito pelos deveres neles contidos. É de ressaltar, os 

seguintes documentos, com implicações na área da saúde, anteriores a 2007 que se encontram em vigor: 

 No âmbito da Carta Internacional dos Direitos Humanos  

o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais  

o Protocolo Facultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e  

Culturais (em processo de ratificação); 

o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos  

o Protocolo Facultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos  
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 No âmbito da Prevenção da Discriminação 

o Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial  

 No âmbito dos Direitos da Mulher 

o Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres  

o Protocolo Opcional à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as  

Mulheres  

 No âmbito dos Direitos da Criança 

o Convenção sobre os Direitos da Criança  

 No âmbito dos Direito dos Refugiados 

o Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados  

o Protocolo de Nova Iorque, de 31 de Janeiro de 1967, Adicional à Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, concluída em Genebra em 28 de Julho de 1951  

 No âmbito dos Direitos Humanos na Administração da Justiça 

o Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes  

 Outros instrumentos  

o Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

o Protocolo Opcional à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

 

No que diz respeito ao Conselho da Europa, Portugal é signatário de diversos Códigos, Convenções e Protocolos 

adicionais em áreas muito distintas e que se encontram em vigor, apresentando-se de seguida aqueles que têm 

reflexo na área da saúde, anteriores a 2007: 

 Protocolo à Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia 

 Convenção Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia 

 Convenção Europeia de Assistência Social e Médica, Protocolo Adicional e anexos I, II e III 

 Protocolo n.º 14 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

introduzindo alterações ao sistema de controlo da Convenção 

 Protocolo Adicional à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face 

às Aplicações da Biologia e da Medicina, Que Proíbe a Clonagem de Seres Humanos 

 Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da 

Biologia e da Medicina 

 Carta Social Europeia Revista 

 Protocolo Adicional à Carta Social Europeia Prevendo Um Sistema de Reclamações Colectivas 

 Protocolo n.º 2 à Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos Desumanos ou 

Degradantes 

 Protocolo n.º1 à Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos Desumanos ou 

Degradantes 

 Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos Desumanos e Degradantes 

 Protocolo n.º 7 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 

 Código Europeu de Segurança Social e seu Protocolo Adicional 
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Objectivos específicos 

Com o desenvolvimento deste estudo pretende-se: 

  Conhecer as orientações da OMS, ONU e Conselho da Europa para o sector da Saúde. 

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

proposto actualmente pela OMS para a Saúde. 

 Assegurar que o PNS 2011-2016 integra adequadamente as orientações da OMS adequadas ao contexto 

português. 

  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 OMS. 

 

Metodologia 

Consideraram-se para efeitos desta análise os documentos produzidos desde 2007 até ao primeiro semestre de 2010, 

com incidência na Organização Mundial da Saúde. 

Em termos de palavras-chave orientadoras da pesquisa foram utilizadas as seguintes: cidadania, acesso, políticas 

públicas saudáveis, qualidade e saúde sustentável.  

Os documentos identificados estão organizados segundo estas palavras-chave sendo que as primeiras 4 

correspondem aos eixos estratégicos do PNS 2011-2016. Por saúde sustentável incluem-se os documentos que 

abordam a saúde num sentido holístico e integrado, enfatizando uma perspectiva de mais valor em saúde. A saúde 

sustentável é assim entendida num conceito abrangente que inclui outros temas mais específicos como 

determinantes sociais, avaliação, etc. Dentro de cada eixo estratégico os documentos estão organizados 

cronologicamente do mais antigo para o mais recente. 

Actualmente, está ser desenvolvida uma análise destes documentos extraindo-se as principais recomendações e 

acções propostas. 

 De seguida apresenta-se a listagem de documentos elencados. 

 

 

DOCUMENTOS IDENTIFICADOS 

 

Cidadania e Acesso 

  Integrating gender analysis and actions into the work of WHO: draft strategy - EB120.R6 

 Health of migrants - EB122.R5 e WHA61.17 

 Primary health care, including health system strengthening -  EB124.R8 e WHA62.12 

 Strengthening the capacity of governments to constructively engage the private sector in providing essential health 

care-services – WHA63.27 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r6-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_DIV3-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R22-en.pdf
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Qualidade 

 Implementation of the International Health Regulations (2005) - EB122.R3 e WHA61.2 

 WHO’s role and responsibilities in health research - EB120.R15 e EB124.R12 / WHA60.15 e WHA63.21 

 

Políticas Públicas Saudáveis  

 Tuberculosis control: progress and long-term planning - EB120.R3 e WHA60.19 

 Avian and pandemic influenza: developments, response and follow-up application of the International Health 

Regulations (2005), and best practice for sharing influenza viruses and sequence data - EB120.R7 

 Smallpox eradication: destruction of variola virus stocks - EB120.R8 e WHA60.1 

 Control of leishmaniasis - WHA60.13 

 Health promotion in a globalized world - EB120.R14 e WHA60.24 

 Malaria, including a proposal for establishment of World Malaria Day - EB120.R16 e WHA60.18 

 Reducing health inequities through action on the social determinants of health - EB124.R6 e WHA62.14 

 Chagas disease: control and elimination - EB124.R7 e WHA63.20 

 Infant and young child nutrition - EB126.R5 e WHA63.23 

 Advancing food safety initiatives - EB126.R7 e WHA63.3 

 Improvement of health through safe and environmentally sound waste management - EB126.R12 e WHA63.25 

 Improvement of health through sound management of obsolete pesticides and other obsolete chemicals - 

EB126.R13 e WHA63.26 

 Pandemic Influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits – 

WHA60.28 e WHA62.10 e  WHA63.1 

 Marketing of food and non-alcoholic beverages to children – WHA63.14 

 

Saúde Sustentável  

 Poliomyelitis: mechanism for management of potential risks to eradication - EB120.R1 e EB122.R1 / WHA60.14 e 

WHA61.1 

 Health systems: emergency-care systems - EB120.R4 e WHA60.22 

 Oral health: action plan for promotion and integrated disease prevention - EB120.R5 e WHA60.17 

 Rational use of medicines - EB120.R12 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R3-en.pdf
http://www.who.int/ihr/A61_R2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/A6A7D09E-CE24-48EC-92D5-EAB5E3C4587D/0/WHA6015WHOsroleinhealthresearch.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R21-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r3-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R19-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/B120_R7-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r8-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r14-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R24-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/B120_R16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R18-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R20-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R5-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R23-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R7-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R3-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R12-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R25-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R26-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R28-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R14-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R14-en.pdf
http://www.polioeradication.org/content/general/WHA61_Resolution_English.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r4-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R22-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/B120_R5-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/E/cover-intro-60-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r12-en.pdf
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 Better medicines for children - EB120.R13 e WHA60.20 

 Sustaining the elimination of iodine deficiency disorders - WHA60.21 

 Prevention and control of noncommunicable diseases: implementation of the global strategy - EB120.R17 e 

WHA60.23 e WHA61.14 

 Strengthening of health information systems - WHA60.27 

 Health technologies - EB120.R21 e WHA60.29 

 The Millennium Development Goals in the WHO European Region: Health systems and health of mothers and 

children – lessons learned - EUR/RC57/R2 

 Follow-up to the WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity and Second European Action Plan 

for Food and Nutrition Policy - EUR/RC57/R4 

 Strategies to reduce the harmful use of alcohol - EB122.R2 e EB126.R11 / WHA61.4 e WHA63.13 

 Climate change and health - EB122.R4 e EB124.R5 e WHA61.19 

 Human organ and tissue transplantation - EB124.R13 e WHA63.22 

 Global immunization strategy - EB122.R7 e WHA61.15 

 Female genital mutilation - EB122.R13 e WHA61.16 

 Prevention and control of multidrug-resistant tuberculosis and extensively drug-resistant tuberculosis – WHA62.15 

 Global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual property – WHA62.16 

 Prevention and avoidable blindness and visual impairment – WHA 62.1 

 Stewardship/governance of health systems in the WHO European Region - EUR/RC58/R4 

 Behaviour change strategies and health: the role of health systems - EUR/RC58/R8 

 Monitoring of the achievement of the health-related Millennium Development Goals - EB126.R4 e WHA61.18 e 

WHA63.15 

 Birth defects - EB126.R6 e WHA63.17 

 Availability, safety and quality of blood products - EB126.R14 e WHA63.12 

 Accelerating progress towards achievement of Millennium Development Goal 4 to reduce child mortality: prevention 

and treatment of pneumonia - EB126.R15 e WHA63.24 

 Viral hepatitis - EB126.R16 e WHA63.18 

 Progress in the rational use of medicines - WHA60.16 

 WHO HIV/AIDS strategy for 2011-2015 – WHA63.19 

 Implementation of the International Health Regulations (2005) in the WHO European Region - EUR/RC59/R5 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R20-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_21-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R23-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R27-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB120/b120_r21-en.pdf
http://www.who.int/healthsystems/WHA60_29.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/74560/RC57_eres02.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/74568/RC57_eres04.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R2-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R11-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R4-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R4-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://www.who.int/globalchange/A61_R19_en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124-REC1/2B124_REC1-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R22-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R7-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_R13-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC1/WHA62_REC1-en-P2.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/70243/RC58_eres04.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/70261/RC58_eres08.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R4-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R18-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R6-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R14-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R12-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R15-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R24-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R18-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R16-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R19-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/68961/RC59_eres05.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram identificados 49 temas, num total de 90 documentos, sujeitos a apreciação no Conselho Executivo (identificado 

com a sigla EB) e possível alteração e aprovação pela Assembleia Mundial (identificada pela sigla WHA). 

Os documentos do Comité Regional para a Europa são identificados pela sigla EUR/RC  

 

Eixos estratégicos Nº de documentos identificados 

Cidadania e acesso 6 

Qualidade  6 

Políticas Saudáveis 26 

Saúde sustentável 52 

TOTAL 90 

 

 


