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MISSION

“ A missão da Aliança 
Estratégica entre Saúde 
e Ambiente (HESA) é 
implementar a declaração de 
Libreville a nível nacional e 
internacional. ” 

A missão da HESA é propor, desenvolver 
e coordenar ações dos setores da saúde 
e ambiente dentro do processo do 
planejamento do desenvolvimento, com a 
aspiração de proteger e promover a saúde 
pública e a integridade ambiental. Esse 
é um meio importante para alcançar os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
e para contribuir com a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 
2063 da União Africana.

ANTECEDENTES
A saúde humana está intimamente conectada 
com a condição do ambiente. Em África, 28% do 
fardo da doença é atribuído a factores de risco 
ambientais. Isso provoca grandes riscos sociais e 
econômicos, dificultando o alcance dos objetivos de 
desenvolvimento, incluindo os que se relacionam 
com a redução da pobreza e com a saúde.

28% 
of do fardo da 
doença pode 
ser atribuído 
ao ambiente. 

MANDATO

A nível nacional:
Apoiar a implementação conjunta da 
Declaração de Libreville ao:

• Dirigir e executar um processo iterativo de análise 
da situação e avaliação das necessidades; 

• Facilitar a identificação das prioridades nacionais; 
• Desenvolver Planos Nacionais de Ação Conjunta 

(NJPAs); 
• Proporcionar orientação para a formulação de 

atividades intersetoriais derivadas dos planos 
nacionais de ação conjunta e envolver uma ampla 
extensão de parceiros;

• Monitorar e avaliar o progresso; e
• Empreender advocacia e mobilização de recursos.

A nível internacional: 
Apoiar os esforços dos países pela 
advocacia, colaboração, mobilização de 
recursos, construção de capacidades, 
apoio técnico e monitoramento de 
progresso.



ARRANJOS ORGANIZACIONAIS
Os seguintes eventos foram organizados e realizados pela HESA.  

1

2

3

4

A CONFERÊNCIA INTERMINISTERIAL SOBRE SAÚDE E AMBIENTE 
(IMCHE)  é um dos quatro principais arranjos organizacionais da HESA. A IMCHE é um fórum de 
políticas que facilita o diálogo intersetorial entre saúde e ambiente. Ela proporciona oportunidades 
para tomar decisões que podem levar a um melhor alinhamento das resoluções adoptadas pelas 
reuniões do Comité Regional da OMS com as resoluções da Conferência Ministerial Africana sobre o 
Ambiente, da Cúpula dos Chefes de Estado da União Africana e outros fóros importantes. 

O Secretariado da HESA a nível internacional será 
assumido pela Equipa de Ação Conjunta (JTT), em acordo com a 
recomendação da primeira Reunião de Parceiros. A JTT é atualmente 
composta de membros da OMS e da UNEP. A JTT possui as seguintes 
áreas principais de trabalho: mobilização e coordenação de 
recursos, advocacia e comunicação, suporte técnico e capacitação, 
monitoramento e avaliação.

A Reunião de parceiros reunirá anualmente a OMS, 
UNEP, outras agências da ONU, agrupações económicas regionais, 
bancos de desenvolvimento e países doadores com países africanos 
para revisar o progresso na implementação da Declaração de 
Libreville. Essas reuniões de parceiros proporcionarão orientação 
para a implementação de resoluções adoptadas pela Conferência 
Interministerial e endossar os planos de ação conjunta a nível 
internacional preparados pelo Secretariado.

Os Comités Nacionais de Coordenação (CNC)  
atuam como o secretariado do HESA a nível nacional. Eles são 
responsáveis pela preparação, monitoramento e avaliação dos Planos 
Nacionais de Ação Conjunta (NJPAs). Os governos, portanto, necessitam 
estabelecer CNC multissetoriais e multidisciplinares. Os CNC irão 
dirigir a implementação da Declaração de Libreville. A forma exata dos 
arranjos mencionados anteriormente será decidida pelos próprios 
governos de acordo com suas situações específicas. 

A REUNIÃO   

DE PARCEIROS

COMITÉS  
NACIONAIS DE 
COORDENAÇÃO

O SECRETARIADO 

DA HESA



ARRANJOS ORGANIZACIONAIS
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Na Segunda Conferência Interministerial sobre Saúde 
e Ambiente (IMCHE2) em Luanda, 2010, ministros da 
saúde e do ambiente acordaram uma “Declaração 
Conjunta sobre Mudanças Climáticas e Saúde”.

Um “quadro para a adaptação da saúde pública às 
mudanças climáticas na região africana” foi adoptado 
na 61ª Sessão do Comitê Regional da OMS para África.  

O Secretariado Geral da ONU lançou uma iniciativa de 
Energia Sustentável para Todos (SE4All) e um centro 
africano foi estabelecido dois anos depois.

A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20) acordou um documento final 
intitulado “O Futuro Que Queremos” como base para 
trabalhos futuros.

A Cimeira Sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU 
acordou ODS para orientar o desenvolvimento global 
até 2030. 

O Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas foi 
adoptado para catalisar as ações climáticas e abordar 
os efeitos das mudanças climáticas. 

O Quadro de Sendai para a Redução de Desastres 2015-
2030 foi adoptado para melhorar a redução substancial 
do risco de desastres e perdas de vidas, moradias e 
saúde.

A agenda 2063 foi adoptada pela União Africana 
como uma estratégia regional para otimizar o uso dos 
recursos de África para beneficiar a todos africanos.

Estados-membros da OMS adotaram uma Estratégia 
Regional para a Gestão de Determinantes Ambientais 
da Saúde Humana na Região Africana de 2017 a 2021.

A Assembleia Mundial da Saúde adoptou o Décimo 
Terceiro Programa Geral de Trabalho para 2019-2023 
para promover saúde, manter o mundo seguro e servir 
populações vulneráveis. 

A HISTÓRIA DAS AÇÕES  
DE CLIMA E SAÚDE DESDE 
LIBREVILLE 2008
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A AGENDA 2030 PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E A AGENDA ÁFRICA 2063

A HESA SE POSICIONA COMO PONTA-DE-LANÇA PARA A 
AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E  
PARA A AGENDA ÁFRICA 2063

A AGENDA 2030 PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
A Agenda 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável 
foi adoptada por Estados-membros da ONU em 
setembro de 2015. Essa é uma agenda para o povo, 
o planeta e a prosperidade, que também “busca 
fortalecer a paz universal em maior liberdade”. A 
adopção da Agenda 2030 apresenta oportunidades e 
desafios significativos para África, especialmente ao 
assegurar que “ninguém será deixado para trás” no 
processo de desenvolvimento.

A AGENDA 2063 DA  
UNIÃO AFRICANA

Em 2013, Estados-membros da União Africana 
(UA) construíram uma visão impulsionada por 
africanos “Agenda 2063: A África que Nós 
Queremos”, que definiu como o continente 
africano deve ver-se em 50 anos com base nos 
pilares de geração de riquezas, integração regional 
e obtenção de uma sociedade pacífica, tudo isso 
impulsionado por africanos. Em 2015, a ONU e 
os Estados-membros adotaram a Agenda 2030 
de maneira unanima, equilibrando as dimensões 
económica, social e o desenvolvimento ambiental 
com o apoio de uma boa governança.

A2063 inclui metas regionais e continentais além 
das metas nacionais.

20 
OBJETIVOS 

174 
 METAS

A Agenda 2063 
(A2063) possui

E


