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SÉTIMA CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM 2009 

 
1. Foi durante as duas últimas décadas que a promoção da saúde surgiu em pleno enquanto 
disciplina. Durante este período, a maioria dos países adoptou a promoção da saúde como uma 
forma de aumentar a participação individual e colectiva em acções sanitárias. Um relatório que 
reflectia os últimos desenvolvimentos no campo da promoção da saúde e, em particular, a 
recentemente criada Carta de Bangkok sobre Promoção da Saúde num Mundo Globalizado, foi 
apresentado à 117ª sessão do Conselho Executivo. 
 
2. O Conselho Executivo recomendou que a resolução “Promoção da saúde num mundo 
globalizado” fosse submetida à apreciação da Quinquagésima-nona sessão da Assembleia Mundial 
da Saúde. A resolução apela aos países para que aumentem o investimento na promoção da saúde e 
que a encarem como uma componente essencial do desenvolvimento social e económico. A 
resolução foi analisada pela Assembleia Mundial da Saúde. 
 
3. Para possibilitar o debate das questões técnicas e a criação de consenso sobre a agenda de 
promoção global da saúde, a OMS, juntamente com os parceiros, organizou seis conferências 
mundiais consecutivas até à data, em Otawa, Adelaide, Sundsvall, Jakarta, México e Bangkok. A 
Região Africana da OMS participou de forma periférica nestas conferências até 2000, altura em 
que a conferência do México contou com a presença de um número considerável de participantes 
da Região. 
 
4. A conferência de Bangkok sobre a promoção da saúde, em Agosto de 2005, envolveu cerca de 
700 participantes, dos quais 70 em representação da Região Africana da OMS, provenientes dos 
sectores da saúde, educação, justiça, finanças, serviços sociais e outros, assim como da sociedade 
civil e do sector privado. 
 
5. Durante a Conferência de Bangkok, os participantes regionais, com a orientação do Escritório 
Regional da OMS, influenciaram com êxito o agendamento da próxima (sétima) Conferência 
Mundial sobre Promoção da Saúde para ter lugar na Região Africana em 2009. 
 
6. O Quénia apresentou um pedido formal para acolher a conferência. Durante o debate sobre qual 
seria o país anfitrião da Conferência Mundial de Investigação em Saúde, o Quénia (que tinha sido 
seleccionado como possível candidato), propôs-se ao invés para organizar a Sétima Conferência 
Mundial sobre Promoção da Saúde em 2009 (ver parágrafo 195 do relatório final da 
Quinquagésima-quinta sessão do Comité Regional). A decisão sobre o local da realização da 
conferência foi prorrogada para a Quinquagésima-sexta sessão do Comité Regional Africano. 
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7. Os preparativos para a conferência encontram-se agora suspensos, a aguardar confirmação 
sobre qual será o país organizador. Após a confirmação do mesmo, será necessário efectuar visitas 
exploratórias ao país proposto para avaliar as capacidades em termos de instalações, equipas de 
organização local e disponibilidade em contribuir com recursos para a reunião. 
 
8. Solicita-se ao Comité Regional que considere a proposta apresentada pelo Quénia e que tome 
uma decisão sobre qual será o país organizador da Sétima Conferência Mundial sobre Promoção da 
Saúde em 2009. 


