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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 11 / Dezembro de 2008

PRAIA, 08/12/08 : O primeiro
encontro de cooperação técnica
CE/OMS/PALOP em apoio ao
Desenvolvimento dos Recursos
Humanos da Saúde nos Países
Africanos de Língua Oficial
Portuguesa, começou hoje os
seus trabalhos num dos hotéis
da capital, e irá prosseguir até
ao próximo dia 12 de
Dezembro.
Na mesa, da esquerda para a direita: o Representante da OMS,
Representante da Comissão Europeia, o Ministro de Estado e
da Saúde, o Representante da OMS/AFRO e o Representante
da OMS/RHS Genebra.

O objectivo geral deste projecto
9.ACP.MTR.004, é a melhoria
das condições de saúde da
população por meio da
melhoria da qualidade dos
serviços de saúde oferecidos nos PALOP e o objectivo específico visa melhorar a capacidade nacional
e regional dos PALOP para o desenvolvimento dos recursos humanos em saúde.
A sessão de abertura foi presidida pelo Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos, na
presença do Representante da Comissão Europeia, Sr. Josep Coll, do Dr. Norbert Dreesch,
Responsável do Planeamento dos Recursos Humanos da sede da OMS em Genebra, do Dr. Khaled
Bessaoud, Coordenador dos Recursos Humanos da sede da Região africana da OMS e do
Representante residente da OMS em Cabo Verde, Dr. Alain Christophe Brun.
Este primeiro encontro do Projecto 9.ACP. MTR.004, de cooperação entre a Comissão Europeia, a
Organização Mundial de Saúde e os Países de Africanos de Língua Oficial Portuguesa “PALOP”, que
conta com o financiamento da Comissão Europeia no valor de 10 milhões de dólares, por um período
de três anos, reveste-se de extrema importância para o desenvolvimento dos recursos humanos nos
respectivos países. O seminário, que decorre de 8 a 12 de Dezembro, conta com a participação de
responsáveis dos recursos humanos dos Ministérios da Saúde de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe, e dos Representantes da OMS dos respectivos países
acompanhados dos seus “stafs” técnicos, bem como dos parceiros do Instituto de Higirne e de
Medicina Tropical de Lisboa, Fiocruz do Brasil e do Banco Mundial.
Dirigindo-se aos participantes na sessão oficial de abertura , o Ministro de Estado e da Saúde disse: “O
que nos reúne hoje, aqui, é um acontecimento de particular importância para todos, pois somos
chamados a discutir a questão do deficit crítico em Recursos humanos para a Saúde, com que se
debatem os nossos países, e propor orientações estratégicas e modalidades práticas, para o ultrapassar,
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num quadro de cooperação entre nós, quero dizer, a
União Europeia, a Organização Mundial de Saúde e
os “PALOP”. Realçou o importante papel que a saúde
é chamada a desempenhar no processo de
desenvolvimento, particularmente em África, tendo
acrescentado que não é por acaso que dos 8
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 3 se
referem à saúde.
Depois de se ter referido aos ganhos de Cabo Verde,
particularmente no que concerne à formação de
médicos e enfermeiros, para suprir as necessidades
básicas do país e conseguir uma evolução interessante
dos principais indicadores do estado de saúde das
populações, o Dr. Basílio Ramos falou da necessidade de formação de especialistas nos diversos ramos e
categorias de profissionais de saúde e da melhoria de qualidade na prestação dos cuidados de saúde,
primários, secundários e terciários.
Segundo as palavras do Dr. Basílio Ramos: “Para suprir tal carência, o Governo de Cabo Verde assinou
um Memorando de Entendimento com a Comunidade Médica de Língua Portuguesa e a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, sobre o estabelecimento de um Centro de formação médica especializada no
país”.
O Ministro da Saúde
aproveitou a oportunidade
para apelar aos parceiros
internacionais presentes,
nomeadamente a OMS e a
União Europeia, a fim de
continuarem a apoiar os
respectivos países, que
ainda não têm capacidade
para resolverem sozinhos,
os problemas de recursos
humanos em saúde.
A terminar, expressou o
s e u
p r o f u n d o
reconhecimento
à
Organização Mundial da
Saúde e à União Europeia
pelo apoio que têm vindo a
conceder ao longo dos
anos, nos mais diversos
domínios
para
o
desenvolvimento de Cabo
Verde.
O Representante da Comissão Europeia, Sr. Josep Coll, começou por recordar que no dia 10 de Dezembro,
celebra-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que de todos os direitos humanos a saúde é
dos mais importante, e neste aspecto temos que constactar que em África infelizmente ainda existem
algumas deficiências muito importantes. Um dos objectivos essenciais deste projecto para o qual o
Comissão Europeia disponibilizou 10 milhões de Euros é de capacitar os países no âmbito dos recursos
humanos e na melhoria das condicões para desenvolver os seus trabalhos e sanear as dificiências crónicas
dos sistemas de saúde nos respectivos países. Realçou a importância do trabalho conjunto e do
estabelecimento de uma rede com o apoio técnico e o
acompanhamento da OMS.
O Dr. Khaled Bessaoud, Coordenador dos Recursos
Humanos da OMS /AFRO agradeceu o Governo de Cabo
Verde por ter aceite a realização deste encontro, tendo
salientado que a OMS concedeu um forte engajamento a
este projecto, fazendo participar pessoalmente os seus
Representantes residentes nos 5 países respectivos,
acompanhados de seus “stafs” técnicos, o que representa
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a concretização 8 dos Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento (OMD), a saber a construção de
uma parceria mundial a favor dos outros objectivos, nomeadamente 4, 5, 6, que estão directamente
ligados ao sector da saúde.
Felicitou o apoio da Comissão Europeia, pelo financiamento a partir de 2009, e por um período de 3 anos,
deste projecto de recursos humanos, domínio considerado como a alavanca essencial do desenvolvimento
sanitário, e pela confiança depositada nos promotores do mesmo.
A finalizar a sua intervenção, o Dr. Bessaoud desejou bom trabalho aos participantes, e disse que o
sucesso deste projecto dependerá do modo de colaboração estabelecido e desenvolvido, da visibilidade
que será dada a cada etapa do projecto, da transparência através da qual o projecto será administrado em
todas as suas componentes e do seu impacto nos programas de saúde.
É amplamente reconhecida a importância dos recursos humanos para o desenvolvimento dos sistemas de
saúde, a sua redução é global, porém mais aguda na África subsahariana onde a magnitude do problema
já atingiu níveis críticos. A Comissão Europeia fez um estudo neste sentido e a situação foi amplamente
descrita no Relatório Mundial da Saúde 2006, que estimou um déficit de aproximadamente 4.3 milhões
de trabalhadores de saúde, principalmente médicos, enfermeiras e parteiras. A Comissão Europeia tem
demonstrado seu comprometimento para enfrentar esta crise através do Programa de acção europeu para
enfrentar a crise dos trabalhadores de saúde nos países em desenvolvimento.
Dos 57 países que sofrem de um déficit crítico em Recursos Humanos, 36 encontram-se em África. Três
dos PALOP (Moçambique, Angola e Guiné-Bissau) estão entre esses países, embora todos enfrentem
sérios desafios para o desenvolvimento dos recursos humanos.

Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06,
Fax: (238) 2 62 14 08, Email: mendoncaj@afro.who.int

