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O desafio
Se pretendemos atingir, até 2015, os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio1 relacionados com a saúde , são 
necessários mais e melhores recursos. O objectivo é angariar 
recursos adicionais que sejam fornecidos aos países de forma 
eficaz e em função dos resultados.

Todos os seres humanos têm direito a uma boa saúde. A saúde é 
um indicador de justiça social e de equidade. O acesso de todas as 
pessoas a serviços de cuidados de saúde essenciais, de elevada 
qualidade e com segurança, é vital e é uma responsabilidade 
importante dos governos. 

Os investimentos na melhoria da saúde desempenham um papel 
crucial na diminuição da pobreza, através do cumprimento dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e da promoção 
da paz e da estabilidade. Tem-se verificado um progresso notável 
durante a última década, com uma diminuição significativa na 
mortalidade infantil, rubéola, tétano, carência de iodo e paludismo, 
bem como um aumento drástico no acesso a tratamentos anti-
retrovirais para o VIH – todos estes resultados têm salvado milhões 
de vidas e melhorado a qualidade de vida de muitos milhões de 
outras pessoas.

O apoio ao desenvolvimento para a saúde (ADS) registou mais 
do dobro dos resultados desde 2000 e tem desempenhado um 
papel essencial na obtenção destes ganhos. No entanto, sem 
mais esforços para construir sistemas de saúde nacionais mais 
fortes nos 49 países mais pobres, todos os anos meio milhão de 
mulheres continuará a morrer devido a complicações evitáveis 
durante a gravidez, um quarto de milhão de adultos morrerá com 
VIH e até 11 milhões de gravidezes não planeadas continuarão a 
acontecer. E, se a actual crise financeira persistir, estes números 
serão ainda mais assustadores. O Banco Mundial estima que 
podem morrer entre mais 200.000 e 400.000 crianças por ano – 
entre 1,4 e 2,8 milhões antes de 2015.

O progresso é travado pela falta de financiamento, pela má 
utilização de recursos e por fluxos financeiros fragmentados 
e muito imprevisíveis. Os países de baixo rendimento gastam 
actualmente apenas US$25 per capita na saúde; destes, US$10 
provêm de pagamentos correntes e apenas US$6 da ADS. Mais 
de 50% da ADS fornecida directamente aos países é atribuída a 
doenças infecciosas, enquanto que se investe menos de 20% 
em serviços de cuidados de saúde básicos, nutrição e infra-
estruturas2.

Mais dinheiro para a saúde

Recomendação 1: O comité especial destaca a necessidade 
crítica de angariar até mais 10 mil milhões de US$ por ano, 
a investir na saúde em países pobres.

Os investimentos em saúde nos países de baixo rendimento 
devem aumentar, de um valor actual estimado de 31 mil milhões 
de US$, para 67-76 mil milhões de US$ por ano, até 2015. 
Os mecanismos de financiamento inovador apresentados neste 
relatório podem angariar até 10 mil milhões de US$ por ano, o 
que, juntamente com os compromissos existentes, pode ajudar a 
preencher o défice de financiamento, de modo a cumprir os ODM 
relacionados com a saúde.

O cumprimento destes objectivos ambiciosos requer que os 
doadores e parceiros governamentais honrem os compromissos 
que assumiram. Mas é necessária também inovação e repercussão 
nos mecanismos de financiamento e na forma como os fundos 
são utilizados. 

O financiamento de desenvolvimento inovador envolve aplicações 
não tradicionais de apoio oficial ao desenvolvimento (AOD), 
mecanismos conjuntos público-privados ou privados e fluxos 
que 1) apoiem a angariação de fundos recorrendo a novas 
fontes e associando parceiros como investidores e agentes, 
ou 2) forneçam soluções financeiras para os problemas de 
desenvolvimento no terreno. Pode contribuir para melhorar os 
resultados da saúde através da angariação de fundos adicionais e 
do apoio a uma utilização dos recursos mais eficiente e orientada 
para os resultados. O financiamento inovador não substitui os 
compromissos internacionais e nacionais. Este relatório mostra que 
o cumprimento destes compromissos é agora mais importante do 
que nunca. 

Os custos da não angariação de fundos adicionais são 
assustadores – morrem todos os anos 4 milhões de crianças que 
poderiam ser salvas e registam-se 780.000 óbitos de adultos que 
seriam evitáveis, incluindo 322.000 mulheres que morrem de 
parto3.

Para mobilizar estes fundos e para fazer uma melhor utilização 
dos fundos existentes, o comité especial recomenda o 
seguinte conjunto de opções de financiamento inovador que 
os países e outros agentes podem optar por apoiar. Estas 
opções complementares serão implementadas através de uma 
coordenação internacional, para fortalecer os sistemas de saúde 
em cenários de baixo rendimento.

1 Embora todos os ODM estejam relacionados com a saúde, para efeitos deste relatório os ODM sobre a saúde referem-se a: ODM 1c (desnutrição),  
4 (mortalidade infantil), 5 (saúde materna), 6 (VIH, paludismo e outras doenças) e 8e (medicamentos essenciais). 

2 Ver o relatório do Grupo de Trabalho 1. 

3 Ver o relatório do Grupo de Trabalho 1.
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Recomendação 2: Expandir o imposto de solidariedade 
obrigatório em bilhetes de avião e explorar a viabilidade 
técnica de outros impostos de solidariedade sobre o tabaco e 
câmbios de moeda.

Recomendação 3: Expandir a utilização do Mecanismo de 
Financiamento Internacional para a Vacinação e outras 
abordagens, para garantir a  previsibilidade.

Recomendação 4: Fornecer financiamento público catalisador 
para iniciativas de donativos privados em grande escala, tais 
como contribuições de solidariedade voluntárias e propostas 
de reduções fiscais.

Recomendação 5: Criar ou expandir fundos já existentes 
para financiamento da redução inicial da taxa de empréstimo 
hipotecário, com base nos resultados.

Recomendação 6: Reforçar a capacidade de os governos 
assegurarem um melhor desempenho e reforçar o
investimento por parte de entidades privadas, religiosas, 
comunidade, ONG e outros intervenientes não estatais no 
sector da saúde.

Melhor saúde para o dinheiro

Recomendação 7: Tornar mais eficiente a atribuição dos 
fundos adicionais e já existentes nos países, preenchendo 
as lacunas nas estratégias nacionais de saúde custeadas e 
acordadas.

Para fazer uma melhor utilização dos fundos, os países de baixo 
rendimento necessitam de fortalecer os respectivos sistemas 
de saúde como parte de uma estratégia de saúde nacional 
para melhorar a governação e financiar o reforço dos serviços, 
idealmente gratuitos, nas unidades de prestação de serviços, o que 
é necessário para cumprir os ODM relacionados com a saúde.

A comunidade internacional tem a responsabilidade de apoiar 
a implementação destas estratégias, de acordo com os 
compromissos existentes4,5. Tal inclui as medidas recentes 
ao abrigo da Parceria Internacional em Saúde e iniciativas 
relacionadas (IHP+)6 sobre uma avaliação conjunta das 
estratégias de saúde, acordos conjuntos de monitorização 
dos resultados e do desempenho dos sistemas de saúde, 
financiamento com base nos resultados, apoio técnico mais eficaz 
e acordos de aprovisionamento.

As atribuições de todos os fundos futuros devem estar ligadas a 
expectativas claras quanto aos rendimentos e resultados e também 
ligadas a um enquadramento fiscal a médio prazo de mútuo 
acordo. Será dada especial atenção à utilização de financiamento 
com base nos resultados, para melhorar o acesso a serviços de 
saúde vitais para mulheres e grupos vulneráveis.

Recomendação 8: O comité especial solicita à OCDE/CAD 
e aos parceiros que seja efectuada uma análise de todo o 
apoio técnico actual, com o objectivo de se concentrar
no fortalecimento das capacidades institucionais a nível 
nacional e local em áreas prioritárias, como a administração 
pública e a responsabilização, o financiamento, os acordos 
de prestação de serviços e os sectores não estatais.

Actualmente, uma percentagem substancial dos recursos 
internacionais é gasta em apoio técnico. Em 2002-2006, 
representava 42% de toda a ADS. Assim, o apoio técnico 
representa uma oportunidade enorme para ganhos, em termos de 
eficiência e eficácia.

Recomendação 9: Definir a plataforma de financiamento  
dos sistemas de saúde para que o Fundo Global, a Aliança 
GAVI, o Banco Mundial e outros possam coordenar, mobilizar,
agilizar e canalizar o fluxo de recursos internacionais novos 
e já existentes, para apoiar as estratégias nacionais de saúde.

4 Compromissos de Gleneagles e actualizações do G8.

5 Declaração do Milénio.

6 Parceria Internacional em Saúde e iniciativas relacionadas: compacto global.
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Para o pooling de recursos a nível global, a intenção anunciada 
pelo Fundo Global, a Aliança GAVI (Aliança Global para as Vacinas 
e a Vacinação) e o Banco Mundial, de conceber uma abordagem 
de programação coordenada e agilizada que apoie o reforço dos 
sistemas de saúde, representa uma via de progresso atractiva. As 
três agências receberiam fundos das tradicionais ADS existentes 
e de fontes inovadoras, mas trabalhariam ao abrigo de um novo 
acordo de colaboração para uma plataforma de sistemas de 
saúde.

Será necessário obter novos compromissos, de doadores e 
entidades privadas, de modo a financiar estas agências, através de 
compromissos no sentido de alcançar um progresso significativo 
na melhoria das formas de actuar e de obter resultados. A OMS 
mantém o seu compromisso de facilitar este processo.

A via do progresso

Recomendação 10: Para monitorizar os progressos 
alcançados, será mantido um fórum periódico para os países 
e os parceiros, com base na Análise Ministerial da IHP+.

Este relatório é o início de um processo. O comité especial 
apresentará o seu relatório ao G8, em Julho de 2009. Antes 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Setembro de 
2009, o comité especial elaborará mais pareceres e facilitará a 
preparação de planos de implementação para os mecanismos 
de financiamento inovador recomendados, com os agentes 
interessados. Será mantido um fórum periódico pela OMS e o 
Banco Mundial, para permitir a monitorização do progresso por 
parte dos países e dos parceiros, incluindo a sociedade civil.
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A. A escassez global de recursos
O mundo está a enfrentar a mais séria perturbação económica 
desde a década de 1930. Estima-se que os anteriores aumentos 
nos custos da alimentação e combustíveis tenham arrastado mais 
de 100 milhões de pessoas para a pobreza. O desafio consiste em 
evitar que a crise económica se transforme numa crise social e de 
saúde. Nos países de baixo e alto rendimento, os pobres serão os 
mais atingidos e a identificação de populações vulneráveis é tão 
importante como a identificação dos países vulneráveis.

Os efeitos da crise em muitos países de baixo e altorendimento 
são cada vez mais evidentes: os fluxos de financiamentos 
privados líquidos têm descido (de 1 bilião de US$ em 2007 para 
menos de 200 mil milhões de US$ em 2009), o investimento 
estrangeiro directo e as remessas de fundos estão a decrescer 
e as exportações dos países em desenvolvimento reduziram, 
tanto em termos de preços como de volume. As consequências, 
tais como o desemprego e a redução das receitas, têm impacto 
sobre os rendimentos do agregado, as despesas governamentais 
e a capacidade de outros intervenientes nos sectores privado e 
voluntário poderem contribuir para o esforço da saúde. Tudo isto 
acontece numa altura em que as necessidades da saúde estão a 
aumentar.

B. A necessidade de serviços essenciais de saúde
Todos os seres humanos têm direito a uma boa saúde. A saúde é 
um indicador de justiça social e de equidade; o acesso de todas as 
pessoas a serviços de cuidados de saúde essenciais, de elevada 
qualidade e com segurança, é vital e é uma responsabilidade de 
todos os governos. Os cidadãos saudáveis são impulsionadores 
de todo o desenvolvimento sustentável – económico, social e 
cultural. Os investimentos na melhoria da saúde desempenham um 
papel crucial na diminuição da pobreza, através do cumprimento 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e da promoção 
da paz e da estabilidade. O progresso na consecução de muitos 
ODM relacionados com a saúde é insuficiente(figuras 1 e 2).

O sistema de saúde de um país deveria ser capaz de prestar 
um mínimo de serviços essenciais, especialmente aos pobres 
e vulneráveis, de modo a cumprir os ODM relacionados com a 
saúde. Os serviços deveriam incluir: a abrangência universal de 
intervenções que se comprove reduzirem a mortalidade materna, 
dos recém-nascidos e das crianças com menos de cinco anos, os 
cuidados neonatais, os serviços de saúde reprodutiva, a prevenção 
e tratamento das principais doenças infecciosas, o diagnóstico, 
informação, consulta e alívio de sintomas para quem procurar 
o nível dos cuidados primários e a promoção da saúde. Uma 
prestação de serviços eficaz requer uma “plataforma” do sistema 
de saúde que possa formar e supervisionar os profissionais de 
saúde necessários, fornecer os medicamentos e aprovisionamentos 
essenciais, canalizar os fundos e assegurar a responsabilização e 
transparência.
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1. O desafio

Figura 1: Insuficiente progresso no sentido do ODM 4 
(redução da mortalidade infantil)

Figura 2: Insuficiente progresso no sentido do ODM 5 
(melhoria na saúde materna)

Os países com taxas de mortalidade de crianças com menos de cinco 
anos inferiores a 40 por 1000 nados-vivos, ou com uma taxa de 
redução anual média (mortalidade de crianças com menos de cinco 
anos em 1990-2006) de, pelo menos, 4,0% são considerados “dentro 
do previsto”.

Fonte: UNICEF 2008.

Muito alto: rácio de mortalidade materna de 550 ou superior; Alto: rácio 
de mortalidade materna de 300-549; Moderado – rácio de mortalidade 
materna de 100-299; Baixo: rácio de mortalidade materna inferior a 
100 (por 100.000 nados-vivos cada).

Fonte: UNICEF 2008.



C. A necessidade de mais e “melhores” recursos
O investimento em sistemas de saúde que proporcionem o acesso 
a serviços essenciais e vitais salvaria milhões de vidas. É também 
um meio importante e eficiente de concretizar e garantir os direitos 
humanos básicos. Além disso, como o recente aparecimento do 
vírus da gripe H1N1 ilustra, também são necessários sistemas 
nacionais de saúde com um bom funcionamento, para que os 
países possam enfrentar ameaças globais emergentes de saúde 
pública e cumprir as respectivas obrigações, à luzdo Regulamento 
Sanitário Internacional.

Desde a Declaração do Milénio em 2000, o apoio ao 
desenvolvimento total para a saúde mais do que duplicou (figura 
3) e tem salvado as vidas de milhões de indivíduos e protegido o 
modo de vida das respectivas famílias. Este dinheiro nem sempre 
foi investido de forma igualitária nos vários programas (figura 4). 
Tal como mostrado acima, muitos países de baixo rendimento 
apresentam progressos insuficientes na consecução dos ODM 
relacionados com a mortalidade infantil e materna. A crise 
financeira ameaça as conquistas anteriores e pode levar a um 
aumento da mortalidade infantil nos países em desenvolvimento, 
na ordem dos 200.000 – 400.000 óbitos.

Em alturas de incerteza, é ainda mais importante assegurar um 
fluxo previsível de recursos para a saúde nos países pobres. 
Uma queda nos recursos para a saúde – seja a nível externo ou 
nacional – significaria uma ameaça de suspensão dos esforços 
emergentes em vários países para reforçar os sistemas de saúde 
e acelerar o progresso no sentido dos ODM relacionados com a 
saúde.

Os custos da não angariação de fundos adicionais são 
assustadores – morrem todos os anos 4 milhões de crianças 
que poderiam ter sido salvas e registam-se anualmente 
780.000 óbitos de adultos, incluindo 322.000 mulheres que 
morrem de parto. A perda destas mães é particularmente cruel, 
quando deixam atrás crianças com deficiências físicas ou de 
aprendizagem. Para lidar com estes desafios é necessário 
não só um financiamento inovador, mas também uma grande 
mobilização política e uma rápida implementação7.

7 Está a surgir consenso quanto à saúde materna e dos recém-nascidos, em torno de cinco pontos de actuação: 1) liderança política e operacional e participação e 
mobilização da comunidade: “Liderar pelo exemplo - proteger os mais vulneráveis durante a crise económica”; 2) sistemas de saúde eficazes que forneçam pacotes 
de intervenção num planeamento familiar abrangente, aborto com segurança (nos casos em que o aborto seja legal), cuidados pré-natais, cuidados de qualidade à 
nascença (incluindo cuidados qualificados de parteiras e obstetrícia de emergência) e cuidados pós-natais para a mãe e para o lactente; 3) remoção das barreiras 
de acesso, com serviços gratuitos de qualidade para mulheres e lactentes nos locais de utilização em que os países optem pelo seu fornecimento; 4) profissionais 
de saúde competentes e motivados; 5) responsabilização por resultados credíveis. (A publicar em 15 de Junho de 2009 num relatório da Campanha Global para os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio sobre a Saúde: Liderar pelo exemplo - proteger os mais vulneráveis durante a crise económica.)
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Figura 3: Maior apoio ao desenvolvimento para a saúde

Figura 4: Financiamento dos E.U.A. para a saúde global 
(2001-2008)

Fonte: Banco Mundial 2008

Fonte: Serviço de Pesquisa do Congresso dos E.U.A. 2008



Comité Especial para o 
Financiamento Internacional Inovador 
para Sistemas de Saúde

A. Os custos do reforço dos serviços essenciais
O comité especial destaca a necessidade crítica de angariar  
até mais 10 mil milhões de US$ por ano, para investir na saúde 
em países pobres.

O comité especial fez uma estimativa dos custos de apoio 
necessários às intervenções e aos sistemas de saúde para acelerar 
o cumprimento dos ODM relacionados com a saúde, em países 
de baixo rendimento. Não há uma via fixa ou consensual que os 
países tenham de seguir para aumentar a prestação dos serviços. 
Os países são muito diversos e seguem diferentes vias. Para 
realçar as diferenças que existem, foram realizadas duas análises 
(reforços um e dois), para fornecer dados sobre uma gama de 
custos e impactos, com base em diferentes pressupostos no que se 
refere à velocidade e abordagem do reforço dos serviços.

Actualmente, estima-se que os gastos em saúde nos países de 
baixo rendimento sejam de 31 mil milhões de US$ (US$25 per 
capita). A estimativa de custos adicionais necessários para o 
cumprimento dos ODM relacionados com a saúde é de 36-45 mil 
milhões de US$ (US$24-29 per capita) (tabela 1). Dois terços ou 
mais dos custos totais têm de ser afectados ao apoio ao sistema 
de saúde geral, que inclui os profissionais de saúde polivalentes 
e instalações, bem como o investimento necessário em logística, 
sistemas de informação, governação e sistemas de financiamento, 
entre outros.

As despesas de capital são importantes para reforçar as 
capacidades do sistema para absorver mais financiamento. 
Seria necessário até 40-48% do investimento, sendo o restante 
necessário para o apoio contínuo ao sistema de saúde, 
incluindo os profissionais de saúde, os medicamentos e os 
aprovisionamentos. O número de unidades de saúde registaria 
um aumento para 74.000 – 97.000 e os profissionais de saúde 
passariam a 2,6-3,5 milhões.
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2. Mais dinheiro para a saúde

Os representantes da sociedade civil partilham as suas perspectivas sobre o comité especial no parecer em Londres



8 Estes valores são adicionais à actual estimativa de 31 mil milhões de US$ gastos em saúde actualmente nos 49 países de baixo rendimento. Detalhes no 
relatório do Grupo de Trabalho 1.
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B. Quais são as vantagens deste investimento?
Quatro milhões de crianças e lactentes teriam sido salvos anualmente e seriam evitados até 322.000 óbitos maternos, 193.000 óbitos 
de adultos com VIH e 265.000 óbitos por tuberculose (tabela 2). Mais de 30 milhões de lactentes seriam protegidos contra o nanismo 
e 11 milhões de gravidezes indesejadas seriam evitadas. Em milhões de crianças e adultos seria possível prevenir ou tratar as doenças, 
evitando uma quantidade enorme de casos de morbilidade. Estes números podem parecer optimistas, mas tem-se mostrado que é 
possível haver melhorias rápidas, se os recursos forem mobilizados e utilizados de forma eficaz.

Aumento de escala um 
(US$2005)

Aumento de escala dois 
(US$2005)

Total de custos adicionais 2009-2015  
Total 

Capital 
Recorrente 

251 mm 
101 mm 
151 mm

112 mm
54 mm
58 mm

Total de custos adicionais em 2015
Total 

Capital 
Recorrente 

45 mm 
2 mm 
43 mm

36 mm
19 mm
17 mm

Custos adicionais em 2015 per capita 
Total 

Capital 
Recorrente 

29 
1 
28

24
13
11

Capital (% do total) 40% 48%

Recursos humanos (% do total) 22% 12%

Medicamentos e produtos básicos (% do total) 13% 21%

Programa e doença (% do total)* 26% 38%

Plataforma de sistemas de saúde (% do total) 74% 62%

África subsariana (% do total) 60% 80%

* Inclui apenas os recursos específicos para o programa ou doença; as instalações e profissionais de saúde polivalentes estão incluídos nos sistemas 
de saúde. Detalhes fornecidos no relatório do Grupo de Trabalho 1.

Tabela 1: Custos adicionais8
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9 Para uma análise detalhada dos 24 mecanismos, consultar o Anexo 3 do relatório do Grupo de Trabalho 2. 
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C. Opções de financiamento inovador
Foi realizada uma análise detalhada de cerca de 100 mecanismos de financiamento inovador existentes, para avaliar o respectivo 
potencial de utilização no reforço dos sistemas de saúde. Destes 100 mecanismos, foi seleccionada uma pequena lista de 249. Para 
começar, o comité especial recomenda o seguinte conjunto de opções de financiamento inovador que os países e outros agentes podem 
optar por apoiar:

I.  Expandir o imposto de solidariedade obrigatório em bilhetes de avião e explorar a viabilidade técnica de outros impostos de 
solidariedade sobre o tabaco e câmbios de moeda;

II.  Expandir a utilização do Mecanismo de Financiamento Internacional para a Vacinação e outras abordagens para garantir a 
sustentabilidade;

III.  Fornecer financiamento público catalisador para iniciativas de donativos privados a grande escala, tais como contribuições de 
solidariedade voluntárias e reduções fiscais;

IV.  Criar ou reforçar fundos existentes para financiamento da redução inicial da taxa de empréstimo hipotecário com base nos resultados;

V.  Fortalecer a capacidade de os governos assegurarem um melhor desempenho e investimento por parte de entidades privadas, 
religiosas, comunidade, ONG e outros intervenientes não estatais no sector da saúde.

Aumento de escala um Aumento de escala dois

Óbitos adicionais evitados em 2015

Óbitos evitados em crianças com menos de 5 anos  
(inclui recém-nascidos, lactentes e neonatais)

Óbitos maternos evitados

Óbitos de adultos com VIH evitados

Óbitos por tuberculose evitados

3,9 m 

322 000

193 000

265 000

4,3 m 

259 000

177 000

235 000

Exemplos de outros benefícios

Decréscimo no número de nascimentos devido a uma  
maior utilização de planeamento familiar

Total de prevenção contra o nanismo

11 m 

30 m (12-59 meses)

9 m 

8,3 m (12-23 meses)

Progresso em % na consecução dos ODM 4 e 5

ODM 4: % de países a atingir o objectivo

ODM 5: % de países a atingir o objectivo

A partir da base de 1990/95

80% 

45% 

82%

39%

Progresso em % na consecução do ODM 6

% de países com incidência de paludismo

% de países com incidência de VIH

% de países com mortalidade por tuberculose

A partir da base de 2008

probabilidade de atingir

não disponível

cumprido a nível regional

87%

42%

72%

*Detalhes no relatório do Grupo de Trabalho 1.

Tabela 2: Óbitos evitados e outros benefícios em 2015*



O comité especial também concorda que podem ser tidas em 
conta outras opções no futuro, incluindo a expansão da venda de 
licenças de emissão. A figura 5 acima ilustra a forma como os 
tipos de mecanismos poderiam articular-se em conjunto.

É importante garantir que os diferentes mecanismos de inovação 
sejam complementares, de modo a evitar a fragmentação de fluxos 
financeiros. As caixas a vermelho acima representam diferentes 
abordagens ao financiamento inovador e as respectivas sinergias 
potenciais. Estas actividades estabelecem a ligação entre “mais 
dinheiro” e “melhor dinheiro”, conforme analisado com maior 
detalhe mais abaixo.

Embora o comité especial reconheça que os recursos financeiros 
para os sistemas de saúde tenham de provir de várias fontes 
diferentes, a canalização de recursos para os países devem 
ser efectuada de acordo com a Agenda de Acção de Accra e a 
Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda. Serão aplicados os 
princípios da IHP+ – uma estratégia nacional, um orçamento, uma 
estrutura de resultados e um mecanismo de relatórios. Os recursos 
nacionais e internacionais serão utilizados para garantir que se 
encontra disponível um financiamento previsível, para planear e 
gerir de forma eficaz as estratégias nacionais.

I) Expandir o imposto de solidariedade obrigatório em 
bilhetes de avião e explorar a viabilidade técnica de outros 
impostos de solidariedade sobre o tabaco e câmbios de 
moeda.

Os impostos e taxas de solidariedade obrigatórios podem gerar 
benefícios claros em termos de fluxos de recursos, baixos custos 
de transacção (estima-se que representem 1-3% das receitas) e 
sustentabilidade. Ao mesmo tempo, estes mecanismos podem ser 
complexos e difíceis de implementar, tanto a nível técnico como 
político. Esta última consideração pode ser exacerbada durante o 
actual clima económico.

Os impostos ou taxas podem ser implementados por um só país e, 
quando adequado, em coordenação internacional. Se recolherem o 
apoio político necessário, os impostos podem ser implementados 
rapidamente em cada país.
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O precedente desta abordagem é o imposto de solidariedade 
obrigatório em bilhetes de avião. Este programa, introduzido em 
2006, gera agora cerca de €180 milhões por ano na França. As 
receitas adicionais, cerca de €22 milhões anualmente, provêm de 
fontes nacionais noutros países participantes (Chile, Congo, Côte 
d’Ivoire, Madagáscar, Maurícias, Níger e Coreia do Sul). A UNITAID 
é a primeira, mas não a única, receptora dos fundos provenientes 
do imposto.

O comité especial recomenda a expansão do imposto existente 
a outros países para além da actual coligação. O imposto seria 
obrigatório para indivíduos que adquirissem bilhetes de avião 
nos países participantes. Os fundos daí provenientes poderiam 
continuar a ser atribuídos à UNITAID e/ou outras instituições. Uma 
expansão do imposto de avião poderia potencialmente angariar 
200-400 milhões de US$ anualmente, ao longo dos próximos 
anos. A exequibilidade do imposto de solidariedade obrigatório em 
bilhetes de avião foi comprovada e os desenvolvimentos adicionais 
poderão ser rápidos, com um período de implementação de 
entre dois e 12 meses. O valor acrescentado do imposto de 
solidariedade obrigatório em bilhetes de avião é claramente o de 
angariar fundos adicionais.

Várias outras propostas de impostos de solidariedade merecem 
mais considerações. Estas incluem uma expansão dos impostos 
sobre o tabaco e um imposto sobre os câmbios de moeda. 
Existem potenciais desafios para estas propostas e o comité 
especial recomenda que seja efectuado um estudo detalhado sobre 
a respectiva viabilidade técnica.

II) Expandir a utilização do Mecanismo de Financiamento 
Internacional para a Vacinação e outras abordagens para 
garantir asustentabilidade.

Os sistemas de saúde fortes requerem um pacote de intervenções 
que, por sua vez, requerem diferentes formas de financiamento. 
Os principais sistemas de saúde necessitam de fluxos monetários 
previsíveis, especialmente compromissos de financiamento a longo 
prazo que permitam aos ministérios da saúde a execução de um 
planeamento a longo prazo. Alguns exemplos de mecanismos de 
financiamento que promovem a sustentabilidade com compromissos 
de até 20 anos são o Mecanismo de Financiamento Internacional 
para a Vacinação (IFFIm), o projecto-piloto de Garantia de Mercado 
para as Vacinas (AMC) e o recente compromisso de oito anos, por 
parte do Reino Unido, ao Fundo Global.

Para além da necessidade de financiamento previsível, algumas 
despesas requerem fundos de adiantamento para financiar 
investimentos de aplicação única em serviços e infra-estruturas 
de prestação dos mesmos. O adiantamento é uma forma de 
avançar com os prazos de financiamento dos programas. Com 
a disponibilidade prévia de fundos, estes podem ser “investidos” 
ou utilizados de forma mais rápida, para que os resultados/
rendimentos sejam obtidos mais cedo. Entre as utilizações possíveis 
de fundos de adiantamento para o fortalecimento dos sistemas de 
saúde,  mencionam-se investimentos para reforçar a capacidade de 
formação, ampliar e renovar as infra-estruturas físicas e melhorar os 
sistemas de financiamento, gestão e informação. Os investimentos 
de adiantamento poderiam disponibilizar de forma significativa mais 
fundos a curto prazo, nos casos em que as lacunas de fundos são 
urgentes, na corrida até 2015.

O IFFIm tem demonstrado com sucesso a eficácia do 
adiantamento. O comité especial recomenda uma expansão 
significativa do IFFIm para os sistemas de saúde. O IFFIm é um 
mecanismo de financiamento internacional para o desenvolvimento 
que angaria fundos em mercados internacionais de capital, a 
fim de promover a cobertura da vacinação alargada e aumentar 
o acesso a novas vacinas. O IFFIm é agora um mutuário 
estabelecido e poderia – com maior suporte para os doadores 
– angariar substancialmente mais do que o que consegue 
actualmente, para utilização noutros investimentos que poderiam 
beneficiar do adiantamento.

Para apoiar o IFFIm, vários parceiros para o desenvolvimento 
(França, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, África do Sul e Reino 
Unido) têm demonstrado formas de aumentar a previsibilidade a 
longo prazo dos compromissos de financiamento de até 20 anos. 
Desde a sua concepção em 2006, o IFFIm já angariou cerca de 2 
mil milhões de US$ nos mercados de capital e distribuíu 1,25 mil 
milhões de US$ para os programas da Aliança GAVI. Actualmente, 
espera-se que o IFFIm angarie aproximadamente 3,3 mil milhões 
de US$ para os programas da GAVI até 2015. Tendo em conta a 
vontade dos parceiros actuais em disponibilizar mais recursos e/ou 
outros parceiros para adesão ao IFFIm, poderia ser angariada uma 
quantia substancialmente superior de dinheiro para os sistemas de 
saúde.

O valor acrescentado do IFFIm reside na sua capacidade de 
adiantar futuros fluxos de auxílio. Estima-se que os custos de 
expansão e manutenção deste mecanismo sejam cerca de 3,5 
- 4,5% da quantia adiantada (com custos iniciais inferiores a 3 
milhões de US$).

A falta de sustentabilidade dos custos recorrentes de financiamento 
tem de ser tida em conta e atenuada quando se considera um 
IFFIm alargado para os sistemas de saúde. Além disso, teria de ser 
realizada uma análise sobre as implicações do alargamento do 
IFFIm para resolver as questões técnicas remanescentes.
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III) Fornecer financiamento público catalisador para 
iniciativas de donativos privados a grande escala, tais como 
contribuições de solidariedade voluntárias e propostas de 
reduções fiscais.

Os donativos privados representam um grande apoio,  
praticamente não suscitam controvérsias e podem despertar 
a consciência pública e o apoio para o desenvolvimento dos 
sistemas de saúde. Contudo, em geral, os donativos privados 
têm um potencial de angariação de receitas inferior ao dos 
impostos e custos potencialmente superiores de configuração e 
implementação. Seria necessário um investimento inicial para a 
realização de estudos de mercado e grupos de foco, de modo a 
avaliar a eficiência de uma gama de ferramentas de angariação de 
fundos e para publicitar os programas.

O comité especial recomenda que se ponderem reduções 
fiscais: uma proposta, apresentada pela Itália, para destinar uma 
percentagem dos impostos de IVA gerados pelas empresas que 
se associem aos países participantes para o desenvolvimento 
de sistemas de saúde, em combinação com uma contribuição 
voluntária das empresas. O governo participante renunciaria a 
1% ou mais do IVA sobre quaisquer bens ou serviços vendidos 
pela empresa associada à iniciativa, enquanto que as próprias 
empresas, voluntariamente, renunciariam a uma percentagem dos 
seus lucros em transacções relacionadas. Tanto as contribuições 
do governo como as das empresas seriam recolhidas para um 
fundo nacional dedicado e utilizadas para o fortalecimento dos 
sistemas de saúde em países pobres através dos canais existentes 
para apoiar a plataforma de financiamento dos sistemas de saúde 
(capítulo 3).

O valor acrescentado das reduções fiscais residiria no seu potencial 
de angariar fundos adicionais. Está em curso actualmente um 
estudo de exequibilidade para explorar os custos e benefícios 
da implementação. Estima-se que seriam necessários cerca de 
12 meses para que esta proposta ficasse definida. As potenciais 
receitas seriam de cerca de 2 mil milhões de US$ anuais, se 
participassem 26 países com uma participação de 5% das 
empresas nestes países.

O comité especial recomenda que se analisem as contribuições 
de solidariedade voluntárias, que apresentam, por natureza, um 
“grande volume e baixo custo” e procuram pequenas contribuições 
de compradores de serviços – tais como bilhetes de avião ou 
minutos de telefonemas com telemóveis. Depois de integradas 
e operacionais, as solicitações poderiam ser dirigidas a uma 
grande quantidade de clientes (e transacções), com o potencial de 
fornecer fundos significativos. Os custos iniciais, principalmente 
para publicitação e implementação, poderiam ser consideráveis. 
A Fundação do Milénio para o Financiamento Inovador da Saúde 
promove duas iniciativas que merecem o apoio do comité especial.  
Ao abrigo dos actuais acordos, todas as receitas angariadas 
seriam inicialmente direccionadas para a UNITAID. A UNITAID 
poderia contribuir potencialmente para a plataforma de 
financiamento dos sistemas de saúde (capítulo 3).

•	 	A contribuição de solidariedade voluntária ligada a produtos 
de viagens é uma proposta que já se encontra em aplicação 
(com compromisso de financiamento inicial pela UNITAID) 
para a angariação de fundos, oferecendo a indivíduos e 
empresas que comprem bilhetes de avião ou outros produtos 
de viagens (tais como quartos de hotel, bilhetes de comboio 
e alugueres de automóveis) a oportunidade de doar, de forma 
voluntária, uma pequena quantia por cada aquisição. O valor 
acrescentado seria o de gerar fundos adicionais. Poderia gerar 
potencialmente receitas de até mil milhões de US$ anuais, com 
baixos custos de administração.

•	 	A contribuição de solidariedade voluntária ligada à 
utilização de telemóveis é uma proposta semelhante, num 
estado precoce de concepção, que se baseia em pequenas 
contribuições adicionadas às facturas mensais de telemóveis 
dos indivíduos. Esta proposta tem o potencial de angariar até 
mil milhões de US$ em fundos adicionais. 

Estes mecanismos voluntários oferecem aos potenciais 
contribuintes a opção de fazer donativos para os sistemas de 
saúde; representam um potencial médio-elevado de receitas, 
mas com custos iniciais relativamente elevados. Poderiam ser 
desenvolvidos para angariar dinheiro nas transacções no sector da 
saúde em países mais ricos, tais como no pagamento de prémios 
de seguros de saúde e na aquisição de outros serviços e produtos 
de saúde. No entanto, não existe muita experiência até à data. 
Estão em curso análises de exequibilidade e estudos de mercado 
para perceber melhor os custos e benefícios.
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IV) Criar ou expandir fundos existentes para financiar a 
redução inicial da taxa de empréstimo hipotecário com base 
nos resultados.

Alguns mecanismos de financiamento inovador estão ligados ao 
resultado de programas específicos. O comité especial recomenda 
a Debt2Health e reduções iniciais da taxa de empréstimo 
hipotecário como um meio de atingir a concessionalidade.

•	 	A	Debt2Health é uma parceria entre credores, países 
receptores de subvenções e instituições multilaterais, em 
que as últimas facilitam um acordo tripartido. Ao abrigo 
destes acordos, os credores prescindem do reembolso 
de uma parte da sua indemnização com a condição de 
que o país beneficiário invista na saúde uma quantia 
acordada com a contrapartida, através de uma instituição 
multilateral. A instituição multilateral despende os fundos 
da contrapartida através dos mesmos sistemas e de acordo 
com os mesmos princípios seguidos para as subvenções 
regulares. A Alemanha cancelou €50 milhões e €40 milhões, 
respectivamente, da dívida da Indonésia e do Paquistão, 
através deste mecanismo. Estes acordos representam 
pagamentos de €25 milhões e €20 milhões, respectivamente, 
para o Fundo Global (ambos os países beneficiaram de 
50% de desconto por parte do governo alemão). Mais 
recentemente, a Austrália juntou-se a esta iniciativa para 
cancelar 75 milhões de AUS$ da dívida da Indonésia. As 
potenciais receitas dependem da vontade de o doador 
cancelar uma dívida através do mecanismo e da quantia da 
dívida que está disponível para cancelamento. Um estudo do 
Fundo Global identificou várias áreas para mais permutas, 
incluindo créditos bilaterais, créditos comerciais não 
produtivos e créditos multilaterais que integrem a iniciativa em 
favor dos Países Pobres Altamente Endividados (PPAE). Este 
mecanismo poderia angariar cerca de 100 milhões de US$ 
por ano.

•	 	Os créditos e reduções iniciais da taxa de empréstimo 
hipotecário com base nos resultados reduzem os custos de 
empréstimos, se forem atingidos os objectivos de desempenho 
específicos. As reduções iniciais da taxa de empréstimo 
hipotecário servem vários propósitos. O financiamento de 
subvenções (ou garantias) é utilizado para aumentar a 
concessionalidade de financiamento de um empréstimo, de 
modo a que seja apropriado às necessidades do receptor. 
Para os países de baixo rendimento, poderia significar que um 
empréstimo para resultados específicos dos ODM relacionados 
com a saúde, graças ao reforço dos sistemas de saúde, 
seria transformado numa subvenção. Desta forma, os fundos 
de subvenções repercutem de forma eficaz maiores fluxos 
de financiamento de empréstimos. Os créditos com base 
nos resultados estão a ser expandidos através de um fundo 
fiduciário de vários doadores, com o apoio da Noruega. Estes 
créditos e reduções iniciais da taxa de empréstimo hipotecário 
acrescentam valor, criando incentivos para que os receptores 
dos fundos atinjam resultados específicos, com a intenção 
de aumentar a eficácia do financiamento. A própria redução 
inicial da taxa de empréstimo hipotecário – pagamento 
do financiamento da subvenção para reduzir ou libertar a 
obrigação do país em desenvolvimento – é activada perante 
a realização ou consecução de objectivos específicos. As 
reduções iniciais da taxa de empréstimo hipotecário com base 
em resultados têm sido implementadas para a erradicação 
da poliomielite. Os potenciais fluxos dependem dos interesses 
do doador e do receptor no conceito das reduções iniciais da 
taxa de empréstimo hipotecário com base em resultados e na 
concessionalidade orientada.

V) Fortalecer a capacidade de os governos assegurarem 
um melhor desempenho e investimento por parte de 
entidades privadas, religiosas, comunidade, ONG e outros 
intervenientes não estatais no sector da saúde.

Seja através de uma função de acesso, preferência ou economia, 
os intervenientes não estatais desempenham um papel crítico 
no aprovisionamento da prestação de cuidados de saúde em 
países de baixo e médios rendimento10. Melhorar a saúde dos 
pobres em todo o mundo irá envolver frequentemente a gestão, 
aproveitamento, mobilização e aumento do desempenho do sector 
não estatal – para além do fortalecimento do papel do governo na 
governação, regulamentação, contratação e melhoria de qualidade 
– uma área negligenciada durante as últimas décadas.

10 Os intervenientes não estatais incluem as organizações comunitárias, as ONG, as instituições religiosas, fornecedores de pequena escala e empresas 
comerciais.
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Uma das principais características deste sector é a sua 
fragmentação, devida em parte a uma falta de acesso ao capital 
para investir na expansão ou renovação. Os mecanismos 
inovadores podem desempenhar um papel significativo no 
fornecimento de capital para o investimento neste sector, nos 
países de baixorendimento. As oportunidades de investimento em 
cuidados de saúde nos países mais pobres incluem a logística da 
cadeia de abastecimento e da prestação de serviços, a redução 
de custos e riscos através de seguros e outros acordos de partilha 
de riscos, serviços de informação, serviços de laboratórios e 
diagnóstico, administração, produção de medicamentos e outros 
bens vitais para os cuidados de saúde e ainda recursos humanos.

As pequenas e médias empresas, que constituem a maioria dos 
negócios de cuidados de saúde nos países de baixo rendimento, 
enfrentam muitos desafios para a obtenção de reforço eficaz. 
Estes incluem a falta de acesso ao capital suficiente e ao tipo certo 
de capital, conhecimento insuficiente sobre as oportunidades de 
investimento e falta de conhecimento sobre como cooperar com os 
intervenientes não estatais nos países.

O comité especial recomenda o seguinte:

•		Ter em consideração o capital / fundo(s) de atenuação de 
riscos11 para demonstrar a viabilidade dos investimentos no 
sector não estatal e para obter ou dar garantias de que os 
investidores não estatais absorvam alguns riscos. Para que isto 
funcione, são necessários critérios de elegibilidade claramente 
definidos para acesso aos mecanismos de garantias. O fundo 
não poderia funcionar em coordenação com outros mecanismos 
de garantias (como a Overseas Private Investment Corporation 
e a MICA - Agência Multilateral de Garantia dos Investimentos) 
para garantir a facilitação da capacidade de empréstimos na 
moeda local através de bancos locais, por exemplo, mediante 
o fornecimento de empréstimos back-to-back ou soluções com 
base em permutas com preços competitivos, e para co-investir 
nos casos em que os objectivos económicos e sociais sejam 
aceitáveis.

•		Conceber abordagens que ajudem a reunir propostas de 
investimento viáveis. Os governos que desejam recorrer a 
intervenientes não estatais, como prestadores de serviços 
contratados, ou no financiamento de instalações de cuidados 
de saúde públicos e os investidores comerciais que ponderam 
a hipótese de investimento no sector da saúde ficam 
frequentemente frustrados pela falta de propostas devidamente 
estruturadas. Poderiam ser concebidas algumas abordagens, de 
modo a resolver estes problemas e a facilitar mais e melhores 
investimentos.

•		Considerar uma ou mais garantias de mercado novas e 
pooling de patentes. As garantias de mercado visam fortalecer 
os incentivos para que as empresas farmacêuticas desenvolvam 
e fabriquem vacinas (e potencialmente outros produtos) para o 
mundo em desenvolvimento. O pooling de patentes permite o 
fornecimento mais eficiente da tecnologia de cuidados de saúde 
em áreas como a terapêutica medicamentosa. 

Os governos em muitos países de baixo rendimento enfrentam 
grandes desafios para a gestão eficaz de intervenientes não 
estatais. Muitos governos dispõem de pouco conhecimento preciso 
acerca das respectivas actividades e de pouca capacidade para 
resolver os desafios e gerir melhor o sector.

•		Considerar um mecanismo consultivo, com base nas estruturas 
existentes, para apoiar os governos no desenvolvimento de 
estratégias para a participação de intervenientes não estatais 
e para uma melhor integração dos mesmos nos respectivos 
sistemas de saúde, a nível global. Tal levaria a uma melhor 
gestão por parte dos governos, a sistemas de saúde mais 
coerentes, a uma aplicação mais equitativa dos escassos 
recursos governamentais, a uma melhor regulamentação e à 
introdução de recursos privados na criação das infra-estruturas 
de saúde que são tão necessárias – e, em última análise, a uma 
melhor saúde para os sectores mais pobres da população.

11 Um destes tipos de instrumentos poderia ser colocado no mercado como um Fundo de Investimento de Impacto que apoiasse os sistemas de saúde. O 
investimento de impacto gera valor social e retorno financeiro, podendo incluir investimentos de capital fechado ou investimentos de dívidas. Uma entidade 
privada ou um banco de desenvolvimento multilateral poderiam definir um fundo de investimento de impacto. Os fundos seriam investidos em organizações 
não estatais que operassem em ambientes de elevado risco e investissem em projectos de sistemas de saúde de elevado risco, em favor dos pobres. O fundo 
funcionaria de acordo com as directrizes e seria investido de acordo com os princípios da IHP+.
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12 As estimativas de receitas e custos dependem de pressupostos significativos quanto aos níveis de participação.
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Mecanismo Receitas Custos Implementação Crédito ODA Exemplos de resultados de sistemas de saúde

Imposto de solidariedade

Bilhete de avião $$ + Expansão em 
curso

Sim Produtos básicos para os ODM de saúde

Tabaco $$$$ + Expansão Sim Resultados abrangentes do sistema de 
saúde

Câmbios de moeda $$$ + Nova Sim Resultados abrangentes do sistema de 
saúde

Alinhamento dos prazos dos fundos com as necessidades

IFFIm (adiantamento) $$$ ++ Expansão Sim, como 
pagamento 

de 
subvenções

Investimentos de adiantamento no 
sistema de saúde; ex.: capacidade de 
formação dos profissionais de saúde, 
renovação de infra-estruturas, fundos 
catalisadores para melhor financiamento 
nacional, gestão, sistemas de informação 
e avaliação

Recursos públicos para donativos privados

Destributação

Contribuições de solidariedade 
voluntárias

$$$ + Nova Parcial

Não

Os donativos privados requerem 
“resultados” para os quais o público 
deseje contribuir; ex.: partos com 
segurança, cuidados de obstetrícia de 
emergência e tratamento de doenças em 
crianças (Matéria de investigação em 
marketing e design)

Bilhetes de avião $$ + Nova, em curso Não

Telemóveis $$ + Nova Não

Repercussão dos instrumentos de empréstimos

Redução inicial da taxa de 
empréstimo hipotecário

$$ + Alguma 
experiência

Sim Resultados abrangentes do sistema de 
saúde

Debt2Health $$ + Expansão em 
curso

Sim

Sector não estatal

Pooling de capital $ + Nova ? Programas de acreditação, gestão da 
cadeia de fornecimento, escolas de 
formação, cadeias de clínicas de baixo 
custo para os pobres em áreas urbanas, 
cadeias de farmácias de baixo custo e 
laboratórios de diagnósticoCapital inicial $ + Nova ?

Garantias de mercado e pooling 
de patentes

$ ++ Expansão ? Bens públicos mundiais em caso de 
falhas no mercado (medicamentos, 
vacinas e outros produtos básicos)

Potencial de receitas 
Pressupondo que uma vasta gama de países participaria no mecanismo
$$$$ dezenas de milhares de milhões de dólares americanos anuais
$$$ milhares de milhões de dólares americanos anuais
$$ centenas de milhões de dólares americanos anuais
$ inferior a centenas de milhões de dólares americanos anuais

Custos   
+  inferior a 5% das receitas
++  5-20% das receitas
+++ 20% das receitas e superior

Tabela 3: Mecanismos inovadores: custos, receitas projectadas12, resumo de implementação e resultados dos sistemas de saúde



Tornar mais eficiente a atribuição dos fundos adicionais 
e existentes nos países, preenchendo as lacunas nas 
estratégias nacionais de saúde custeadas e acordadas.

A. Sistemas de saúde e cumprimento dos ODM 
relacionados com a saúde13

Há um forte consenso quanto às intervenções necessárias 
para o cumprimento dos ODM relacionados com a saúde14. 
Estas incluem medidas para reduzir a mortalidade materna, 
dos recém-nascidos e das crianças com menos de cinco anos 
e para melhorar os cuidados neonatais, os serviços de saúde 
reprodutiva e a prevenção e tratamento das principais doenças 
infecciosas. É necessário um sistema de saúde forte para garantir 
que as intervenções são combinadas de modo a prestar serviços 
eficientes, eficazes e equitativos. Algumas áreas requerem 
apoio específico para assegurar que se dispõe das capacidades 
essenciais para que o sistema de saúde funcione de forma 
adequada.

•	 	Administração pública e responsabilização (ou governação): 
inclui a definição da direcção estratégica para o sistema 
de saúde, concebendo a forma como é feita a gestão, 
providenciando o envolvimento dos agentes, garantindo a 
responsabilização e a transparência, implementando acordos 
regulamentares e reunindo conhecimentos e informações. 
Os sistemas de saúde eficientes também precisam de uma 
forte liderança que aplique as políticas em todo o governo 
de modo a promover a saúde. As competências em termos 
gestão financeira pública, gestão e liderança são essenciais. 
No entanto, as maiores reformas dos sistemas de saúde em 
países de baixo rendimento ficam, geralmente, abaixo das 
expectativas. Nos países de baixo rendimento, em vez de se 
optar por reformas estruturais complexas, obtém-se uma melhor 
promoção da reforma de governação através de respostas 
incrementais, de pequena escala e flexíveis, de acordo com 
agendas de reformas orientadas a nível nacional, com base em 
visões a longo prazo para a administração pública e acordos de 
responsabilização.

•	  Financiamento: o financiamento inclui a angariação de dinheiro, 
a partilha de riscos entre indivíduos e a aquisição de serviços. 
Uma estratégia financeira deve integrar uma estratégia de saúde 
nacional e  o apoio externo, bem como o financiamento interno, 
devem ser idealmente considerados num esquema de pooling 
para dispersar os riscos, reduzir a volatilidade das receitas e 
permitir um financiamento previsível. O pagamento pelo utente é 
a forma menos desejável de angariação de receitas. Os fundos 
no esquema de partilha permitem que os utentes de serviços 
de cuidados de saúde implementem as respectivas prioridades 
e ponham em prática incentivos para estimular a prestação de 
cuidados de forma eficiente, equitativa e com capacidade de 
resposta. Tal inclui o pagamento aos profissionais de saúde do 
sector público, de forma a que sejam removidas as ineficiências, 
melhoradas as linhas de responsabilização e implementadas 
práticas de gestão de recursos humanos que estejam mais de 
acordo com as políticas definidas.

•	 	Acordos de prestação de serviços: devem ser definidos 
acordos de prestação de serviços na estratégia nacional e na 
sequência das intervenções necessárias para cumprir os ODM 
relacionados com a saúde. Estes deverão envolver os tipos de 
prestadores necessários (por exemplo: prestadores de cuidados 
próprios, públicos e privados), a integração dos serviços, 
várias questões relacionadas com os profissionais, a qualidade 
dos cuidados, o aprovisionamento de medicamentos e os 
sistemas de informação. O objectivo da prestação é melhorar os 
resultados da saúde, prestando serviços que sejam acessíveis, 
tecnicamente eficazes e com capacidade de resposta para os 
utilizadores, de modo eficiente e equitativo.

•	 	Financiamento com base em resultados: o financiamento com 
base em resultados refere-se a uma gama de mecanismos 
que incluem o apoio com base em resultados, as reduções 
iniciais da taxa de empréstimo hipotecário de empréstimos com 
base em resultados, os incentivos de pagamento ao prestador 
e as transferências de dinheiro condicionadas. As condições 
para uma implementação bem sucedida do financiamento 
com base em resultados incluem uma avaliação independente 
e a “verificação” da prestação dos serviços, para além de 
acordos eficazes para a garantia de qualidade. A obtenção das 
abordagens certas depende do contexto do país. Continuam a 
ser promovidas as trocas de experiências entre profissionais de 
saúde nos diferentes países.

13 A definição que o comité especial apresenta de um sistema de saúde baseia-se na Carta de Tallinn, como “o conjunto de todas as organizações, instituições 
e recursos mandatados para melhorar, manter ou recuperar a saúde. Incluem tanto os serviços prestados à pessoa como os prestados à população, como 
também as actividades desenvolvidas com o objectivo de influenciar políticas e acções de outros sectores relacionadas com os determinantes sociais, ambientais 
e económicos da saúde”. Os principais componentes incluem a prestação de serviços de saúde através de uma abordagem de cuidados de saúde primários, 
o financiamento e protecção social, os profissionais de saúde, a logística e as cadeias de fornecimento, a informação e o conhecimento e ainda a governação. 
http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf.

14 Detalhes no relatório do Grupo de Trabalho 1.
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B. Mobilização do sector não estatal
As capacidades e o potencial do sector privado, seja com ou 
sem fins lucrativos, são frequentemente subestimados, quando 
são concebidas estratégias nacionais de saúde nos países de 
baixo rendimento. Isto significa que se perdem oportunidades 
para melhorar a qualidade dos cuidados entre os prestadores não 
estatais e a sua contratação, para o preenchimento de lacunas nos 
serviços em determinadas situações. O comité especial reconhece 
o enorme potencial da contribuição do sector privado para a saúde, 
nos países de baixo rendimento. As áreas que merecem ser melhor 
exploradas e testadas incluem o envolvimento do sector privado na 
gestão da cadeia de fornecimento para o sector público, escolas 
privadas de formação, cadeias de clínicas de baixo custo para os 
empregados de baixo rendimentoem áreas urbanas, cadeias de 
farmácias de baixo custo e laboratórios de diagnóstico.

Embora haja um crescimento de experiência nesta área, a 
compreensão é ainda muito limitada e as agências teriam 
de continuar a fornecer esclarecimentos aos governos e aos 
intervenientes não estatais nos países de baixo rendimento, 
quanto à melhor abordagem para o envolvimento não estatal nos 
sistemas de saúde. Dados os actuais limites de conhecimentos, 
serão necessárias avaliações rigorosas para mostrar onde é que 
o investimento no sector não estatal poderá recolher os maiores 
benefícios para as pessoas mais pobres.

C. Assistência técnica

O comité especial solicita à OCDE/CAD e aos parceiros que 
seja efectuada uma análise de toda a assistência técnica 
actual, com o objectivo de se concentrar no fortalecimento
das capacidades institucionais a nível nacional e local 
em áreas prioritárias, como a administração pública e a 
responsabilização, o financiamento, os acordos de prestação 
de serviços e os sectores não estatais.

Actualmente, uma percentagem substancial dos recursos 
internacionais é gasta em apoio técnico. Em 2002-2006, 
representava 42% de toda a ADS. O apoio técnico representa 
uma oportunidade enorme para ganhos em termos de eficiência. 
As actuais abordagens ineficientes para a prestação de apoio 
técnico deveriam ser substituídas por estratégias destinadas à 
promoção das competências e desenvolvimento das capacidades 
institucionais a longo prazo.

D. Mais apoio internacional eficiente nos países
Há uma aceitação crescente, por parte dos agentes internacionais 
e nacionais, quanto à necessidade de aderir à Declaração de Paris 
sobre a Eficácia da Ajuda, que se concentra na apropriação por 
parte dos países, no alinhamento com as prioridades nacionais, 
na harmonização dos comportamentos, na gestão de resultados 
e na responsabilização mútua. Para que estes princípios sejam 
postos em acção, é necessária uma estratégia nacional de saúde 
tecnicamente sólida nos cenários de baixo rendimento, para 
uma concentração no financiamento nacional e internacional. Os 
intervenientes internacionais têm chegado a acordos quanto a 
medidas para melhorar a eficiência do apoio ao desenvolvimento 
para a saúde, nomeadamente nas seguintes áreas:

•	 	Avaliação conjunta das estratégias nacionais de saúde 
(desenvolvimento da JANS na IHP+): com base num conjunto 
de “atributos” de comum acordo, quanto ao que constitui uma 
estratégia sólida e financiável a nível nacional, a avaliação 
conjunta oferece uma forma agilizada de fornecer segurança a 
diferentes agências, de modo a avançar com o financiamento da 
estratégia. A avaliação conjunta entrará na fase piloto em 2009.

•	 	Supervisão dos sistemas nacionais de saúde (CHeSS)15: 
todos os países deveriam ter um sistema para monitorizar a 
saúde e os respectivos sistemas que são utilizados por todos 
os agentes. A CHeSS, a ser agora adoptada por muitos países 
em desenvolvimento, melhora a disponibilidade, qualidade e 
utilização dos dados necessários para informar as análises do 
país sobre a estratégia nacional de saúde.

•	 	Aprovisionamento: é preciso conceber métodos inovadores para 
melhorar o aprovisionamento. Os serviços prestados aos países 
de baixo rendimento deveriam estar mais de acordo com as 
necessidades do país e ligados ao fortalecimento das cadeias de 
aquisição e dos sistemas de distribuição do país.

15 Desenvolvido pelo grupo de trabalho interagências da IHP+ sobre a monitorização e avaliação. 
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E. Canalização mais eficiente dos recursos

Estabelecer a plataforma de financiamento dos sistemas 
de saúde para que o Fundo Global, a Aliança GAVI, o Banco 
Mundial e outros possam coordenar, mobilizar, agilizar
e canalizar o fluxo de recursos internacionais novos e já 
existentes para apoiar as estratégias nacionais de saúde.

A natureza extremamente fragmentada do apoio externo tem 
suscitado apelos para uma melhor coordenação dos recursos: 
todos os fundos externos deveriam apoiar uma estratégia nacional 
de saúde. Em alguns casos, os mecanismos inovadores podem 
ser considerados num esquema de pooling e disponibilizados 
para atribuição a qualquer país; noutros casos, o apoio está 
ligado a países específicos. O financiamento inovador angariado 
para o fortalecimento dos sistemas de saúde deveria ser utilizado 
para financiar as estratégias nacionais de saúde custeadas e 
acordadas, que abarcam todo o sistema de saúde.

Em Março de 2009, os directores executivos da GAVI16 e do 
Fundo Global17 manifestaram as suas intenções de fortalecer 
a coordenação com o Banco Mundial e outros, para tornar 
a “arquitectura” da saúde mais eficiente tanto a nível global 
como nacional. Esta coordenação é crucial para sustentar o 
reforço acelerado das intervenções, de modo a cumprir os ODM 
relacionados com a saúde em 2015, particularmente nas áreas 
de saúde materna e infantil, para as quais ambas as organizações 
e o Banco Mundial contribuem de forma significativa (por 
exemplo, financiando plataformas para a prestação de serviços 
de vacinação, prevenção contra a transmissão de VIH de mãe 
para filho, saúde sexual e reprodutiva e protecção de grávidas e 
crianças contra o paludismo).

16 O mandatado da GAVI é o de aumentar o acesso à vacinação nos países pobres.

17 O mandatado do Fundo Global é o de “aumentar drasticamente os recursos para lutar contra as três das doenças mais devastadoras do mundo” – SIDA, 
tuberculose e paludismo.
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Figure 6: Proposition de plate-forme de financement des systèmes de santé des pays à faible revenu
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Plataforma de financiamento dos sistemas de saúde
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A Aliança GAVI, o Fundo Global e o Banco Mundial delinearão 
um mecanismo conjunto para o investimento nos sistemas de 
saúde. A OMS continuará a ajudar na facilitação deste processo. 
O programa conjunto representará: orientação unificada para 
os países nas áreas abrangidas, avaliação comum, acordos de 
monitorização utilizando indicadores e processos partilhados ao 
nível do país e abordagens harmonizadas para a prestação de 
apoio técnico. Serão tidos em conta projectos-piloto em 2009, 
incluindo um estado frágil. Dependendo da avaliação pelos 
respectivos executivos, este processo poderia ficar totalmente 
operacional durante 2010.

F. Considerações especiais para estados frágeis
Nos estados frágeis, o âmbito e o potencial do financiamento 
inovador é diferente do que se verifica em países com planos 
nacionais de saúde bem formulados. A ONU e as ONG 
desempenham frequentemente papéis significativos. Dos 49 
países de baixo rendimento, 26 estão incluídos na lista de estados 
frágeis18. Os estados frágeis afectados por conflitos apresentam 
alguns dos piores indicadores de saúde no mundo e são os que 
estão mais longe de cumprir os ODM. Consequentemente, devem 
beneficiar mais de recursos adicionais angariados a partir das 
recomendações do comité especial.

A canalização de recursos internacionais para os estados frágeis 
oferece o potencial de angariar mais dinheiro e garantir que os 
recursos são canalizados para áreas com maiores necessidades. 
O interesse público é geralmente elevado quanto às necessidades 
humanitárias e pode ser uma oportunidade de incluir uma resposta 
para os sistemas de saúde a longo prazo e a concentração 
dos resultados da saúde. A resposta por parte da comunidade 
internacional deve ajudar de tal forma que a assistência 
humanitária estabeleça a ponte para uma maior participação 
no desenvolvimento a longo prazo. Isto deveria assegurar uma 
perspectiva a longo prazo para os sistemas de saúde e instituições 
a nível nacional, ao definir mecanismos para a canalização de 
fundos.

G. Melhoria da responsabilização

Para monitorizar o progresso do que fazemos, será mantido 
um fórum periódico para os países e os parceiros, com base 
na Análise Ministerial da IHP+.

Responsabilização nos países. Cada estratégia nacional de 
saúde dos países de baixo rendimento fornece a base para a 
responsabilização de todos os agentes nacionais e internacionais. 
Na Etiópia, por exemplo, o “compacto de saúde” delineia 
compromissos específicos e obrigações por parte de governos 
e parceiros para o desenvolvimento, incluindo objectivos para 
o nível mínimo de ajuda total para a saúde e para a gestão do 
auxílio externo (incluindo o aumento do recurso aos sistemas 
governamentais para o aprovisionamento, desembolso, 
implementação, registo, monitorização, responsabilização 
e auditorias). Na Tanzânia, a abordagem multissectorial 
da saúde tem sido utilizada de forma semelhante desde 
1999, com um sucesso bem documentado. O reforço da 
capacidade governamental para o desempenho destas funções 
e a manutenção da sua própria responsabilização e da dos 
financiadores externos tem uma importância crítica para a 
construção de confiança e o aumento do investimento. Antes de 
mais, deveriam ser realizadas análises periódicas do progresso, 
a nível de país. Deveria recorrer-se a esforços conjuntos e 
coordenados para este efeito, partindo das bases já existentes 
actualmente em muitos países, com uma forte concentração na 
monitorização dos resultados e em avaliações independentes.

Terá lugar um fórum de desenvolvimento e saúde informal a 
nível global todos os anos, com base em experiências, a partir 
da reunião ministerial de alto nível da IHP+. Envolverá a totalidade 
dos 49 países (IHP+ e não IHP+), os principais intervenientes 
de saúde a nível internacional, o “Saúde 8”19, a sociedade civil, 
o sector corporativo privado e os países que disponibilizam 
recursos de desenvolvimento internacional significativos para a 
saúde. O objectivo será o de permitir aos países e parceiros para 
o desenvolvimento, incluindo a sociedade civil, a monitorização 
do progresso nos compromissos existentes, incluindo as 
recomendações do comité especial20. A OMS e o Banco Mundial 
criariam – juntamente com o secretariado da OCDE/CAD – um 
relatório anual sobre o progresso dos resultados na saúde, fluxos e 
recursos financeiros e formas de trabalho para parceiros.

18 A definição do Banco Mundial para países frágeis abrange os países de baixo rendimento que registam valores de 3,2 e inferiores na Avaliação das Políticas 
e Instituições de um País (CPIA). Estão classificados em quatro grupos: (1) crise prolongada ou impasse (ex.: Myanmar, Somália, Zimbabué); (2) pós-conflito 
ou transição política (ex.: República Democrática do Congo, Libéria, Sudão do Sul); (3) melhoria gradual (ex.: Burundi, Cambodja) e (4) governação prejudicial 
(ex.: Côte d’Ivoire). Todos os anos as listas são revistas, pelo que a fragilidade é um estado e não uma classificação permanente. 

19 Fundação Bill & Melinda Gates, Aliança GAVI, Fundo Global, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, OMS, Banco Mundial. 

20 Incluiria o processo de monitorização do G8 para a saúde.

23



Início da mobilização do financiamento: a experiência na 
utilização do financiamento inovador para o desenvolvimento tem-
nos ensinado lições importantes, no que respeita à implementação. 
O forte apoio político para cada uma das iniciativas recomendadas 
tem uma importância crítica. Cada iniciativa será patrocinada por 
um país líder, que fará avançar o trabalho e reunirá uma coligação 
de parceiros que podem ajudar na expansão. A implementação 
bem sucedida destas recomendações requer um envolvimento com 
objectivos para com a sociedade civil, tanto nos países doadores 
como nos países receptores.

Caso económico para implementação: as análises anteriores 
dos custos por óbito evitado para um pacote essencial 
apresentaram valores de US$ 9.00021. Estes valores podem ser 
comparados com os US$ 8.000 - $10.000 de custos por óbito 
evitado, decorrentes dos cálculos aqui apresentados. Embora 
as intervenções de muito grande impacto e baixo custo (como 
a vacinação) possam ter rácios de custo/eficácia que parecem 
muito mais atractivos, as estimativas aqui apresentadas parecem 
plausíveis para uma vasta gama de intervenções que lidam 
com as principais causas do fardo da doença. Além disso, os 
óbitos evitados são apenas um elemento dos amplos ganhos em 
termos de saúde, que seriam criados pelo aumento de escala das 
intervenções e da plataforma do sistema de saúde.

Disseminação de conhecimentos sobre o financiamento 
inovador: os indivíduos, comunidades, corporações e governos 
que querem apoiar estes esforços precisam de acesso aos 
mais recentes conhecimentos sobre o investimento inovador 
para o fortalecimento dos sistemas de saúde nos países de 
baixo rendimento. Os esforços existentes para a disseminação 
de conhecimentos sobre o financiamento inovador do 
desenvolvimento, levados a cabo pelas Nações Unidas22, pelo 
Governo de França23 e pelo Banco Mundial, devem continuar.

Como analisado acima, serão agora realizados estudos de 
viabilidade técnica por grupos de especialistas, em áreas como as 
do imposto sobre câmbios de moeda e expansão dos impostos 
sobre o tabaco, bem como as implicações de uma expansão do 
IFFIm.

Envolvimento de novos parceiros para o desenvolvimento: a 
mobilização de mais recursos também significa o envolvimento 
com mais países, fundações e indivíduos ricos. Os membros 
do G8 aceitarão associar-se ao grupo de nações do G20, 
especialmente os que têm maiores economias.

Manutenção do impulso: este relatório é o início de um processo. 
O comité especial apresentará o seu relatório ao G8 em Julho 
de 2009. Antes da Assembleia-geral da ONU, em Setembro de 
2009, o comité especial emitirá mais pareceres e facilitará a 
preparação de planos de implementação para os mecanismos 
de financiamento inovador recomendados com os agentes 
interessados. O fórum periódico de desenvolvimento e saúde será 
utilizado para monitorizar o progresso.

21 Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (WDR) de 1993.

22 Orientado pelo Consultor Especial do Secretário-Geral da ONU para o Financiamento Inovador do Desenvolvimento.

23 Grupo líder: http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html. 

Resultado dos relatórios delegados da sessão de abertura, parecer em 
Joanesburgo
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24 Código Regional do Banco Mundial.

25 IDA: Associação de Desenvolvimento Internacional.

26 HIPC: Países Pobres Altamente Endividados.
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Anexo 1: Lista de países de baixo rendimento, Julho de 2008
País  Região24

Afeganistão  Ásia do Sul  IDA25  HIPC26

Bangladesh  Ásia do Sul IDA
Benim  África Subsariana IDA  HIPC
Burkina Faso  África Subsariana IDA  HIPC
Burundi  África Subsariana IDA  HIPC
Cambodja  Ásia Oriental e Pacífico  IDA
República Centrafricana África Subsariana  IDA  HIPC
Chade  África Subsariana IDA  HIPC
Comores  África Subsariana IDA  HIPC
Congo, Rep. Dem.  África Subsariana  IDA  HIPC
CÔte d’Ivoire  África Subsariana IDA  HIPC
Eritreia África Subsariana IDA  HIPC
Etiópia  África Subsariana IDA  HIPC
Gâmbia  África Subsariana IDA  HIPC
Gana  África Subsariana IDA  HIPC
Guiné África Subsariana IDA  HIPC
Guiné-Bissau África Subsariana IDA  HIPC
Haiti  América Latina e Caraíbas  IDA  HIPC
Quénia  África Subsariana  IDA
Coreia, Rep. Dem.  Ásia Oriental e Pacífico  ..
República do Quirguizistão  Europa e Ásia Central  IDA  HIPC
RDP Laos  Ásia Oriental e Pacífico  IDA
Libéria África Subsariana IDA  HIPC
Madagáscar África Subsariana IDA  HIPC
Malawi África Subsariana IDA  HIPC
Mali África Subsariana IDA  HIPC
Mauritânia África Subsariana IDA  HIPC
Moçambique  África Subsariana IDA  HIPC
Myanmar  Ásia Oriental e Pacífico  IDA
Nepal  Ásia do Sul  IDA  HIPC
Níger África Subsariana IDA  HIPC
Nigéria  África Subsariana  IDA
Paquistão  Ásia do Sul  Mistura
Papua-Nova Guiné  Ásia Oriental e Pacífico  Mistura
Ruanda África Subsariana IDA  HIPC
São Tomé e Príncipe  África Subsariana  IDA  HIPC
Senegal África Subsariana IDA  HIPC
Serra Leoa  África Subsariana IDA  HIPC
Ilhas Salomão  Ásia Oriental e Pacífico  IDA
Somália África Subsariana IDA  HIPC
Tajiquistão  Europa e Ásia Central  IDA
Tanzânia África Subsariana IDA  HIPC
Togo África Subsariana IDA  HIPC
Uganda África Subsariana IDA  HIPC
Uzbequistão  Europa e Ásia Central  Mistura
Vietname  Ásia Oriental e Pacífico  IDA
Iémen, Rep.  Médio Oriente e África do Norte  IDA
Zâmbia África Subsariana IDA  HIPC
Zimbabué  África Subsariana  Mistura  
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Membros do comité especial

Primeiro-Ministro Gordon Brown (Reino Unido) (co-presidente)

Robert Zoellick (Presidente do Banco Mundial) (co-presidente)

Presidente Ellen Johnson-Sirleaf (Libéria)

Primeiro-Ministro Jens Stoltenberg (Noruega)

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ministro da Saúde, Etiópia)

Bernard Kouchner (Ministro dos Negócios Estrangeiros, França)

Giulio Tremonti (Ministro das Finanças, Itália)

Heidemarie Wieczorek-Zeul (Ministra do Desenvolvimento, Alemanha)

Stephen Smith (Ministro dos Negócios Estrangeiros, Austrália)

Margaret Chan (Directora-Geral, Organização Mundial de Saúde)

Graça Machel (Presidente e Fundadora da Fundação para o 
Desenvolvimento da Comunidade, Moçambique)

Shigeru Omi (Consultor Especial do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Japão)

Bert Koenders (Ministro para a Cooperação do Desenvolvimento, Países 
Baixos)

Philippe Douste-Blazy (Consultor Especial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas para o Financiamento Inovador do Desenvolvimento) Consultor 
Especial do Comité Especial

Grupo de Trabalho I: Custos e restrições

Julio Frenk Decano, Harvard School of Public Health, Co-presidente

Anne Mills Chefe, Política e Saúde Pública, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Co-presidente

Edward Addai Chefe de Avaliação, Fundo Global

Flavia Bustreo Directora Adjunta, Parceria para a Saúde Materna, Neonatal 
e Infantil, OMS

Helga Fogstad Coordenadora, Saúde Materna, Neonatal e Infantil, 
Departamento de SIDA e Saúde Global, NORAD

Elliot Harris Representante Especial das Nações Unidas, Fundo Monetário 
Internacional

Brenda Killen Chefe, Eficácia da Ajuda, Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Económico

Jacqueline Mahon Consultora Sénior de Políticas, Sistemas de Saúde, 
Fundo das Nações Unidas para a População

Martina Metz Chefe de Secção, Saúde, Política para a População, 
Ministério Federal para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, BMZ

Chris Murray Director, Institute of Health Metrics and Evaluation

Kampeta Pitchette Sayinzoga Directora da Unidade de Políticas 
Macroeconómicas, Ministério das Finanças e Planeamento Económico, 
Governo do Ruanda

Srinath Reddy Chefe, Fundação para a Saúde Pública da Índia

Keizo Takemi Investigador, Harvard School of Public Health

Christine Kirunga Tashobya Consultora de Saúde Pública, Ministério 
da Saúde/DANIDA, Kampala, Uganda

Rajeev Venkayya Director, Projecto Global Health Delivery, Fundação 
Bill & Melinda Gates

Grupo de Trabalho II: Angariação e canalização de fundos

Anders Nordström Director-Geral, Agência Sueca para o Desenvolvimento 
Internacional, Presidente

Alice Albright Directora-Geral de Investimento e Financiamento, Aliança 
GAVI

Christopher Egerton-Warburton Parceiro, Lion’s Head Global Partners

David Evans Director, Financiamento para a Saúde e Protecção Social, 
Organização Mundial de Saúde

Rajat Gupta Ex-Director de Gestão, McKinsey & Company

Susan McAdams Directora, Financiamento Multilateral e Inovador, Banco 
Mundial

Jay Naidoo Secretário-Geral, Congresso dos Sindicados Sul-Africanos

Kampeta Pitchette Sayinzoga Directora da Unidade de Políticas 
Macroeconómicas, Ministério das Finanças e Planeamento Económico, 
Governo do Ruanda

Ismael Serageldin Director da Biblioteca de Alexandria

Christine Kirunga Tashobya Consultora de Saúde Pública, Ministério da 
Saúde/DANIDA, Kampala, Uganda

Pontos de focagem

Andrew Steer,  Reino Unido
Gavin McGillivray

Julian Schweitzer  Banco Mundial

S. Tornolah Varpilah  Libéria

Tore Godal  Noruega

Nejmudin Kedir  Etiópia

Gustavo Gonzalez-Canali  França

Raffaella di Maro  Itália

Manfred Konukiewitz  Alemanha

Murray Proctor/Andrew Laing  Austrália

Ian Smith  Organização Mundial de Saúde

Josep Figueras  Representante de Graça Machel

Shinichi Asazuma  Japão

Kitty van der Heijden  Países Baixos

Bernard Salomé  Fundação Milénio para Finanças 
Inovadoras na Saúde

Secretariado

Robert Fryatt, Justine Hsu  OMS

Nicole Klingen, Laura Coronel  Banco Mundial

Rob Ward, Julia Watson,  Reino Unido
Sarah Beeching e 
Helena Lindborg

Colleen Harris,  Media e Comunicações
Joanne McManus e 
Four Communications
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