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Mensagem do
Diretor regional:
Região Africana da OMS

A Declaração de Libreville continua rumando em 

direção a uma estrutura abrangente, para abordar de 

forma planejada, as determinantes ambientais da 

saúde humana e a integridade dos ecossistemas. Com a 

adoção do Compromisso de Luanda que identificou as 

prioridades da saúde e do meio ambiente da África e 

desencadeou um impulso novo e dinâmico para ações 

conjuntas. Os países desenvolveram planos nacionais de 

ações conjuntas, além de progresso encorajador para 

mobilizar recursos domésticos para sua implementação. 

Alguns programas Pan-Africanos emblemáticos foram 

estabelecidos. Os Ministros da saúde e os ministros 

encarregados do meio ambiente intensificaram suas 

interações e adotaram uma posição comum Africana sobre 

os desafios globais emergentes. Os parceiros expressaram e 

comprometeram seu apoio.

Entretanto, o progresso também revela lacunas 

significativas. As intervenções continuam sendo limitadas 

em sua escala e em seus impactos. A maioria dos países da 

região ainda está se prendendo aos riscos tradicionais de 

saúde ambiental, como acesso precário à água potável 

segura, saneamento e combustíveis para cozinhar seus 

alimentos. Estas são agravadas pelas mudanças climáticas e 

outros riscos emergentes à saúde ligados ao meio ambiente. 

Muitos dos quais são desconhecidos. Mais ainda, eles estão 

ocorrendo no contexto de sistemas de saúde fracos 

existentes na região. 

Dez anos mais tarde, notamos que o cenário político evoluiu 

de forma significativa, reforçando ainda mais a relevância 

estratégica da Declaração de Libreville. As Metas de 

Desenvolvimento Sustentável renovaram o ímpeto da 

inclusão de não deixar ninguém para trás. O Acordo 

Climático de Paris redobrou os esforços para prevenir as 

mudanças climáticas induzidas pelo homem e seus impactos 

adversos na saúde da população e nos ecossistemas. A 

Agenda 2063 da União Africana capacitou os países a se 

transformar e integrar suas economias mais intensamente 

nas correntes de valores globais e regionais.

Este relatório apresenta um balanço do progresso da 

implementação até agora. Ele mostra onde os países 

avançaram em seus esforços e o que precisa ser feito para 

concretizar plenamente o potencial da Declaração de 

Libreville. Estamos convencidos de que este documento 

servirá de trampolim para estimular o investimento tão 

necessário em prevenção através de programas conjuntos de 

saúde e meio ambiente - essenciais para alcançar, de 

maneira coerente, as metas de desenvolvimento global, 

regional e nacional.  

Dr Matshidiso Moeti, OMS
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D esde a sua adoção em 2008, a Declaração de Libreville 

sobre a Saúde e o Meio Ambiente na África está 

evoluindo como uma iniciativa bem-sucedida pelos 

países. Os resultados tangíveis desse processo já podem ser 

identificados. Ele gerou alianças estratégicas entre vários 

ministérios de saúde e meio ambiente no continente, que por 

sua vez estão estimulando as reformas institucionais, 

políticas e de investimentos necessárias e, ao mesmo tempo, 

desenvolvendo políticas sobre a conservação dos 

ecossistemas.

Entretanto, sua implementação precisa ser acelerada para 

que os impactos sejam sentidos nas comunidades. Além do 

alinhamento em políticas e ações coordenadas, os impactos 

finais da Declaração de Libreville consistirão em documentar 

a redução da incidência de doenças atribuídas a fatores de 

risco ambientais e a prática sustentada de fornecimento de 

bens e serviços dos ecossistemas. 

Dez anos mais tarde, é importante fazer um balanço dos 

progressos realizados na implementação da Declaração de 

Libreville e demonstrar como os investimentos nos 

ecossistemas podem contribuir para alcançar as mudanças 

na área da saúde, meio ambiente e, fundamentalmente as 

mudanças de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que só ocorrerão quando as políticas de meio 

ambiente, saúde e o desenvolvimento econômico são 

projetadas em conjunto e não em paralelo.

Esperamos que este relatório de progresso seja um apelo 

convincente aos políticos envolvidos no estabelecimento de 

práticas e legislação política,, não só da saúde e do 

ambiente, mas também de uma ampla gama de setores 

econômicos para que se juntem a nós na promoção da 

relevância das ações conjuntas e das práticas, 

compartilhando a nossa convicção de que é somente 

abordando questões da área de saúde e do meio ambiente , 

em conjunto, que o valor real de cada um pode ser 

totalmente apreciado, além  de facilitar a realização dos 

nossos objetivos comuns ODS. 

Dr Koudenoukpo Juliette,  
NU Environmennement
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O impacto do ambiente sobre a saúde humana é 

profundo. Fatores de risco ambientais contribuem 

para 24% do fardo global das doenças de todas as 

causas em Anos de Vida Ajustados por Incapacidade (AVAI), e 

em 23% em todas as mortes. Em África, as mortes 

atribuíveis ao ambiente são ainda maiores que a cifra global, 

estimada em 28%. Ecossistemas Africanos estão a mudar 

rapidamente, devido sobretudo à atividade humana, e isto 

está a impactar a saúde humana em diversas formas. 

Adicionalmente, as mudanças climáticas estão implicadas 

em novos e diversos impactos ambientais, que estão a 

provocar um aumento da vulnerabilidade ao ar, doenças 

transmitidas pela água e vetores, assim como a desnutrição.

A atribuição do fardo da doença aos riscos ambientais realça 

a importância da proteção ambiental para a saúde das 

pessoas. Ao enfocar a redução dos fatores de risco 

ambientais e sociais, aproximadamente um quarto do fardo 

global da doença pode ser prevenido. África tem feito um 

grande progresso em estabelecer uma plataforma efetiva 

para avaliar estes impactos ambientais sobre a saúde. Em 

2008, na Primeira Conferência Interministerial sobre Saúde e 

Ambiente (IMCHE) em África, ministros da saúde e ambiente 

de 52 países Africanos assinaram a Declaração de Libreville. 

A reunião histórica foi organizada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente (PNUA) em parceria com o Governo do Gabão. A 

declaração reconheceu a natureza das conexões entre os 

setores da saúde e ambientais e as oportunidades oferecidas 

por estes. Signatários comprometeram os seus países a 

implementar 11 ações prioritárias destinadas a estabelecer 

uma aliança estratégica entre saúde e ambiente como a base 

para planos conjuntos. 

Desde a assinatura da Declaração de Libreville, várias 

reuniões, estruturas e avaliações têm sido organizadas para 

apoiar e monitorar o progresso (descrito com mais detalhe 

no Capítulo 3). Uma segunda Conferência Interministerial 

sobre Saúde e Ambiente foi realizada em Luanda, Angola em 

2010. Nesta reunião, o Compromisso de Luanda foi assinado 

para a implementação da Declaração de Libreville, focando 

áreas específicas prioritárias para intervenção. Estas 

Resumo 
executivo

Ao enfocar a 
redução dos fatores 

de risco ambientais e 
sociais, aproximadamente 
um quarto do fardo global 
da doença pode ser 
prevenido.”
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incluem água potável segura, saneamento e higiene, 

poluição do ar e energia limpa, químicos e resíduos, 

mudanças climáticas, controle de vetores e saúde no local de 

trabalho. O processo Análise de Situação e Avaliação das 

Necessidades (ASAN) foi também iniciado para 

monitoramento o progresso e desafios enfrentados pelos 

países que implementaram a Declaração de Libreville. Os 

resultados dessas avaliações têm sido utilizados para 

informar ações e áreas prioritárias e para desenvolver 

Planos Nacionais de Ação Conjunta (PNACs). 

Desde então, vários países fizeram um progresso 

significativo no sentido de garantir o compromisso político 

para a catalisaçãode mudanças políticas, institucionais e de 

investimento requeridas para reduzir as ameaças à saúde a 

favor do desenvolvimento sustentável em África. A adoção 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 

2015 também gerou um incentivo renovado para a avaliação 

dos determinantes ambientais para a saúde.

Agora, 10 anos depois, a Terceira Conferência 

Interministerial sobre Saúde e Ambiente (IMCHE3) está 

sendo organizada pela OMS e a PNUA em parceria com o 

governo do Gabão e outros parceiros de desenvolvimento, 

sob o patrocínio da Aliança Estratégica entre Saúde e 

Ambientes (HESA) para a implementação da Declaração de 

Libreville em África. 

Para avaliar o progresso mais recente em direção à 

implementação da Declaração de Libreville, e 

especificamente os 11 pontos de ação, um simples 

questionário de auto-avaliação foi partilhado por 47 países 

na Região Africana da OMS em agosto de 2018. Este relatório 

destaca os resultados desta auto-avaliação, que foi 

completada por 44 países. Ele proporciona uma perspetiva 

do progresso desde a assinatura da Declaração de Libreville, 

demonstrando exemplos específicos de atividades dos 

países, destacando resultados expansíveis de ações 

executadas como resultado da colaboração intersetorial, e 

apontando alguns dos desafios e oportunidades 

mencionados pelos países nas suas avaliações. O relatório 

destina-se a informar as deliberações dos decisores na 

IMCHE3, catalisar ações e estimular políticas e 

investimentos que promovam sinergia e integridade entre os 

setores da saúde e ambiente.

De um modo geral, uma análise do inquérito de auto-

avaliação de países sobre atividades revelou um progresso 

“O progresso e resultados alcançados até agora, 
sob o processo da implementação da Declaração de 

Libreville, revelam suas capacidades e potenciais papéis na 
tradução das aspirações do continente em ações.”

significativo. Quase todos os países que responderam ao 

questionário desenvolveram quadros de política nacional que 

abordam os efeitos do ambiente na saúde. A grande maioria 

está a utilizar estruturas existentes para criar uma aliança 

estratégica para integrar atividades sobre saúde e ambiente, 

e começaram a implementar programas intersetoriais 

prioritários a todos os níveis, que visam acelerar a realização 

dos ODS relacionados com saúde e ambiente. Muitos dos 

países estabeleceram ou reforçaram os sistemas de saúde e 

vigilância do ambiente para identificar riscos emergentes e 

colocaram em prática mecanismos para reforçar a 

conformidade com convenções internacionais. Muitos 

também instituíram a prática de avaliações sistemáticas dos 

riscos para a saúde e ambiente e desenvolveram parcerias 

para advocacia dirigida e específica sobre assuntos da saúde 

e ambiente.

Enquanto que o progresso geral é louvável, apenas nove 

países indicaram ter implementado todas ou dez das 11 

ações prioritárias da Declaração de Libreville, com o ritmo 

lento e desigual para muitos países em algumas das 11 

ações prioritárias chave. Progresso lento tem sido registado, 

nomeadamente, em ações relacionadas com a alocação de 

recursos orçamentais, o reforço da aquisição de 

conhecimento para identificar prioridades de investigação, o 

desenvolvimento de mecanismos para monitoramento e 

avaliar e o reforço das instituições de saúde e ambiente. 

Os desafios discutidos neste relatório apontam para a 

necessidade de mais ferramentas nacionais harmonizadas 

para monitoramento e avaliação de projetos intersetoriais de 

saúde e ambiente; aumento da capacitação e assistência 

técnica, especialmente em áreas de análise de risco e 

pesquisa; um sistema de vigilância saúde-ambiente mais 

integrado e funcional; e um aumento na alocação de fundos 

para os setores da saúde e ambiente para a implementação 

de atividades conjuntas.

Apesar de desafios existentes, o progresso e resultados 

alcançados até agora sob o processo de implementação da 

Declaração de Libreville revelam a sua capacidade e papel 

potencial em traduzir as aspirações do continente sobre 

saúde e ambiente em ações. A avaliação fornece provas da 

eficácia da coordenação intersetorial, e as ações destacadas 

no relatório demonstram que ações conjuntas para a saúde e 

ambiente podem ser uma força catalítica efetiva crítica para 

trazer os setores de desenvolvimento à mesa de forma a 

alcançar o desenvolvimento sustentável
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F atores de risco ambientais contribuem para 24% do 

fardo global da doença de todas as causas em Anos de 

Vida Ajustados por Incapacidade (AVAI), e para 23% de 

todas as mortes. Está também estimado que 26% de mortes 

e 25% de AVAI entre crianças com menos de cinco anos são 

atribuídas a fatores ambientais (Bos. et al., 2016).1 Em África, 

mortes per capita atribuídas ao ambiente são ainda maiores 

que a cifra global;2 e fatores ambientais têm um impacto 

significativo no bem-estar das populações. 

A atribuição do fardo da doença aos riscos ambientais 

destaca a importância da proteção ambiental para a saúde e 

pode informar prioridades estabelecidas para gestão dirigida 

de determinantes ambientais. Ao focar a redução dos fatores 

de risco para a saúde e ambiente, aproximadamente um 

quarto do fardo global da doença pode ser prevenido. 

O incentivo para ação fixa-se firmemente em prioridades de 

desenvolvimento globais e regionais. O ponto de referência 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotado 

em Setembro de 2015, comprometeu Estados-membros à 

‘transformação da nossa terra’.3 Adesão total às obrigações 

criadas por este pacto pode resultar em melhorias 

importantes na redução de riscos ambientais. Além do mais 

está a mudança climática. Esforços internacionais para 

reduzir a pegada de carbono (um dos exemplos é o recente 

Acordo de Paris, um acordo global para mitigar as mudanças 

climáticas)4 poderiam levar a intervenções inovadoras com 

ramificações positivas em diversos fatores ambientais chave, 

incluindo a qualidade do ar, água, químicos, entre outros.

A nível regional, a Agenda 2063 da União Africana que 

decorre da implementação de iniciativas continentais 

passadas e existentes para crescimento e desenvolvimento 

sustentável e procura acelerá-las. A Conferência 

Interministerial sobre Saúde e Ambiente em África é uma 

plataforma importante para cumprir os programas 

mencionados anteriormente. A Primeira Conferência 

1 - Bos, et al. (2016). Diseases due to unhealthy environments: an 
updated estimate of the global burden of disease attributable to envi-
ronmental determinants of health, Journal of Public Health Advance 
Access, pág. 1-12. 
2 - Bos, et al. (2016). Diseases due to unhealthy environments: an 
updated estimate of the global burden of disease attributable to envi-
ronmental determinants of health, Journal of Public Health Advance 
Access, pág. 1-12. 
3 - United Nations. Sustainable Development Goals [Internet]. Atu-
alizado [citado em 14 de Dezembro de 2015]. Disponível a partir de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
4 - ibid.

Interministerial sobre Saúde e Ambiente foi realizada em 

Libreville, Gabão, de 26 a 28 de agosto de 2008. A reunião, 

em que participaram ministros da saúde Africanos e 

ministros responsáveis pelo ambiente, foi concluída pela 

adoção da Declaração de Libreville. Signatários da 

declaração comprometeram-se a implementar as 11 ações 

prioritárias para abordar assuntos da saúde e ambiente 

através do reforço de sistemas, expansão de recursos, 

melhoramento da capacidade assim como da coordenação e 

implementação de estratégias integradas.

 

A Declaração de Libreville recomenda ao Programa das 

Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e à Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para “apoiar, em conjunto com 

outros parceiros e financiadores, incluindo o Banco Africano 

de Desenvolvimento (BAD) e as comunidades económicas 

Africanas sub-regionais, a implementação desta Declaração, 

e para aumentar os seus esforços em advocacia, em 

mobilização de recursos e em obter investimentos novos e 

adicionais de forma a reforçar a aliança estratégica entre 

saúde e ambiente”. 

A Segunda Conferência Interministerial teve lugar em 

Luanda, Angola, de 23 a 26 de novembro de 2010. A 

conferência sustentou o compromisso político dos países e 

aprovou os acordos na Declaração de Libreville para 

potenciar ações intersetoriais para desenvolvimento 

sustentável. A conferência resultou na adoção de três 

documentos chave que são de grande significado político e 

institucional. Estes são: 

• O compromisso de Luanda na implementação da 

Declaração de Libreville;

• Acordos para a Aliança Estratégica entre Saúde e 

Ambiente (HESA); e

• Uma Declaração Conjunta sobre Mudança Climática e 

Saúde pelos Ministros Africanos da Saúde e Ambiente.

A HESA foi estabelecida para ser usada como uma 

plataforma para coordenar atividades de saúde e ambiente. 

Atividades e metas chave a serem executadas pela Equipa 

de Tarefa Conjunta (ETC) a níveis nacionais e internacionais 

foram estipuladas em roteiros bienais e planos de trabalho. 

O primeiro roteiro, que abrangeu o período de 2009 a 2010, 

enfocou sobretudo o desenvolvimento de ferramentas para 

a Análise de Situação e Avaliação das Necessidades (ASAN), 

a preparação de guias de planeamento nacional e apoio de 

atividades para realizar as ASANs.  

Antecedentes: 
Compromisso para ação
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O segundo roteiro, que abrangeu o período de 

2011 a 2012, visou alcançar três objetivos:

1. Demonstrar provas de uma colaboração intersetorial 

eficiente entre saúde, ambiente e outros setores na 

avaliação das primeiras 10 prioridades para a saúde e 
ambiente acordadas em Luanda;

2. Apresentar resultados iniciais e co-benefícios de ação 

intersetorial em comunidades locais e relacionados aos 

OMDs; e

3. Reforçar a HESA. 

Em 2013, o secretariado da ETC encomendou um conjunto de 

avaliações para destacar resultados alcançados e desafios 

encontrados por países na implementação da Declaração de 

Libreville. Estas avaliações consistiram de quatro exercícios 

separados, mas complementares, abrangendo os anos de 

2009 a 2013 (IMCHE/3/INH2). Estas abrangentes avaliações 

foram utilizadas para criar perfis específicos a cada país.  

Metodologia 

O segundo relatório síntese, “Determinantes Ambientais e 

Gestão de Sistemas para a Saúde Humana e Integridade de 

Ecossistemas em África: Relatório Síntese sobre a Avaliação 

da Implementação da Declaração de Libreville” https://afro.

who.int/sites/default/files/2017-06/Env_%20det.pdf, abrange 

os resultados de quatro avaliações separadas.

A OMS e a PNUA, em parceria com o Governo do Gabão e 

outros parceiros relevantes, estão a organizar a Terceira 
Conferência Interministerial entre Saúde e Ambiente em 
África (IMCHE3) sob a tutela da HESA para a implementação 

da Declaração de Libreville em África. Este relatório de 

avaliação regional sobre o progresso da implementação da 

Declaração de Libreville está, portanto, preparado para 

informar sobre as deliberações dos decisores na IMCHE3, 

para catalisar ações e estimular políticas e investimentos de 

forma a promover sinergia e integração entre os setores da 

saúde e ambiente.

U m questionário de auto-avaliação simples foi utilizado 

como uma ferramenta para avaliar o progresso da 

implementação da Declaração de Libreville. Os 

questionários foram partilhados com os 47 Estados-

Membros na região Africana da OMS para completar e 

submeter dentro dum período de duas semanas. Países 

foram aconselhados a envolver funcionários relevantes de 

seus ministérios da saúde e do ambiente a responderem aos 

questionários. 

A avaliação foi baseada num conjunto de questões abertas 

estruturadas em volta de cinco áreas:

1. Descrição dos acordos institucionais estabelecidos para 

guiar e coordenar a implementação da Declaração de 

Libreville;

2. Descrição das maiores ações conjuntas que foram 

realizadas pelo ministério da saúde, o ministério do 

ambiente e outros ministérios e instituições relevantes;

3. Descrição dos principais resultados resultantes das 

ações supramencionadas;

4. Situação do progresso e realizações relativas às 11 ações 

prioritárias acordadas em Libreville; e

5. Descrição dos esforços efetuados pelo Governo para 

abordar qualquer uma das dez prioridades do 

Compromisso de Luanda.

 

Um total de quarenta e quatro (44) dos quarenta e sete (47) 
países responderam ao questionário, o que representa um 

índice de resposta de 94%. Os países que responderam 

foram Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, 

Burundi, Camarões, Cabo Verde, República Centro Africana, 

Comores, Costa do Marfim, República Democrática do 

Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Essuatíni, Etiópia, Gabão, 

Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesoto, Libéria, 

Madagáscar, Malaui, Mali, Mauritânia, Maurícia, 

Moçambique, Níger, Nigéria, República do Congo, Ruanda, 

São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Seicheles, África do Sul, 

Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. 



Seção 1:
Resultados  

do Inquérito
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Situação da implementação 
das ações da Declaração de 
Libreville a nível nacional

D os quarenta e quatro (44) países que responderam, 

quatro (Etiópia, Moçambique, Ruanda e Tanzânia) 

indicaram implementação de todas as 11 ações 

prioritárias da Declaração de Libreville.Cinco países (Guiné, 

Malaui, Mali, África do Sul e Uganda) implementaram dez 

das 11 ações, enquanto que dez países (Argélia, Botsuana, 

Camarões, Quénia, Gabão, Libéria, Madagáscar, Maurícia, 

Serra Leoa e Zâmbia) implementaram nove ações, onze 

países (Angola, Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Essuatíni, 

Lesoto, Níger, República do Congo, São Tomé e Príncipe, 

Seicheles, Zimbábue) oito ações, e seis países (Burundi, 

República Central Africana, Côte d’Ivoire, Gâmbia, Gana e 

Mauritânia) sete ações. Sete países implementaram seis ou 

menos das 11 ações, enquanto um país implementou nove 

dos 11 pontos de intervenção. O número de países com um 

número total correspondente às atividades prioritárias da 

Declaração de Libreville implementadas está ilustrado na 

Figura 1 abaixo.

Número de países a 
implementar cada uma das 
11 atividades prioritárias da 
Declaração de Libreville
Uma análise do inquérito de auto-avaliação do país por 

atividade revela que quase todos os países que responderam 

ao questionário (91%, n=40 de 44) desenvolveram quadros de 

política nacional que abordam os efeitos do ambiente na 

saúde. A grande maioria dos países respondentes (84%, n=37 

de 44) estão a utilizar estruturas para criar alianças 

estratégicas para integrar atividades de saúde e ambiente; 

73% (n=32 de 44) começaram a implementar programas 

intersetoriais prioritários em todos os níveis, que visam 

acelerar a realização dos ODS relacionados com saúde e 

ambiente; 86% (n=38 de 44), estabeleceram ou reforçaram 

sistemas de saúde e vigilância do ambiente para identificar 

riscos emergentes, embora muitos não estejam integrados. 

91% (n=40 de 44) colocaram em prática mecanismos para 

reforçar a conformidade com convenções internacionais; 

75% (n=33 de 44) instituíram a prática de avaliação dos riscos 

da saúde e ambiente; e 82% (n=36 de 44) desenvolveram 

parcerias para advocacias dirigidas e específicas sobre 

assuntos da saúde e ambiente. 

Enquanto o progresso é em geral notável, o ritmo mantém-

se lento e desigual em algumas das 11 ações prioritárias 

inclusive em alocações equilibradas de recursos orçamentais 

(20%), o reforço de aquisição de conhecimento para 

identificar prioridades de investigação (57%) e o 

desenvolvimento de mecanismos para monitoramento e 

avaliação (66%). O número de países a implementar cada uma 

das 11 atividades prioritárias está indicado na Figura 2 abaixo.

Resultados e desafios na 
implementação dos  
11 pontos de ação 
Implementação eficiente da Declaração de Libreville 

tem gerado resultados notáveis a níveis políticos, 

programáticos e institucionais. Resultados e desafios 

regionais na implementação da Declaração de Libreville e do 

Compromisso de Luanda são apresentados nesta secção no 

contexto das 11 ações prioritárias registadas na Declaração 

de Libreville. Alguns resultados específicos do país estão 

incluídos no texto a ser adotado como melhores práticas.

A implementação eficiente da Declaração de 
Libreville tem gerado resultados notáveis a 

níveis políticos, programáticos e institucionais.”
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84%

91%

73%

57%

66%

86%

91%

66%

75%

82%

20%

Integrar saúde e
ligações ambientais em
quadros legislativos 
nacionais

Implementar programas com 
prioridade intersetorial para 
acelerar a realização dos ODS

Estabelecer ou fortalecer 
as instituições da saúde e 
meio ambiente

Conhecimento de suporte, 
aquisição e gerenciamento

Estabelecer ou
fortalecer sistemas 
de saúde e vigilância 
ambiental

Reforçar a conformidade com
convenções internacionais

Configurar monitoramento 
nacional e mecanismos de 
avaliação

Instituir a prática de 
avaliação sistemática 
dos riscos à saúde e ao 
meio ambiente

Desenvolver parcerias para
defesa direcionada e específica
sobre questões de saúde e 
meio ambiente

Alcançar o equilíbrio em 
a atribuição de recursos 
orçamentários

Estabelecer uma aliança 
estratégica entre saúde e 
meio ambiente
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A Declaração de Libreville ressalta a necessidade de 

fortalecer os arranjos institucionais para tratar 

questões ambientais. A Declaração estipula ainda o 

estabelecimento de uma Aliança Estratégica entre Saúde e 

Ambiente (HESA) específica para cada país como pilar para 

uma abordagem coerente dos determinantes ambientais da 

saúde humana e da integridade do ecossistema.

Os relatórios de auto avaliação indicam que a maioria dos 

países utiliza instituições e estruturas já existentes para 

construir uma aliança estratégica para a integração de 

atividades de saúde e ambiente em vez de estabelecer uma 

nova estrutura (p. ex. HESA). A pesquisa mostra que 37 dos 

44 países usam tais estruturas como plataforma de 

coordenação. A maioria dos Estados-membros possui 

comitês temáticos multissetoriais em funcionamento que 

são compostos geralmente de 10 a 32 membros. O propósito 

do estabelecimento destes comitês foi realizar a análise da 

situação e definir as prioridades para a elaboração das 

estratégias nacionais de saúde e ambiente e planos de ação 

conjunta e a coordenação subsequente de suas 

implementações. Os comitês incluem partes interessadas 

fundamentais com uma grande amplitude de habilidades e 

especialidades. 

Conquistas específicas  
de cada país
As estruturas de coordenação estabelecidas pelos países 

variam em termos de formalização. Por exemplo, na 

República Centro Africana, um organismo de coordenação 

nacional foi estabelecido por decreto interministerial para 

supervisionar a implementação da Declaração de Libreville. 

Este organismo multissetorial é composto por 12 

especialistas, incluindo dois coordenadores (Diretores Gerais 

dos setores da saúde e ambiente) e 10 membros de outras 

entidades. Na Costa do Marfim, um grupo de trabalho 

nacional foi estabelecido por decreto interministerial para 

supervisionar a coordenação da implementação da 

Declaração de Libreville. O grupo é composto de 32 

especialistas e representantes do Ministério da Saúde; 

Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Ministério da Água e Florestas e outras partes interessadas. 

De maneira parecida, no Gabão, a Comissão Técnica 

Interministerial para a Saúde e Ambiente foi estabelecida ao 

nível do Primeiro Ministro. Esta comissão é presidida pelo 

assessor chefe do Departamento de Saúde do primeiro 

ministro e deputado pelo chefe de departamento no 

Ministério do Ambiente. Dois relatores do comitê são 

representantes da saúde e do ambiente. A comissão é 

composta por 27 especialistas de 13 ministérios. 

Em países como Argélia, Benim, Botsuana, Burkina Faso, 

Essuatíni, Gambia, Lesoto, Madagascar, Malaui, Níger, 

República do Congo, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Togo e 

Uganda apresentam estruturas de coordenação similares em 

vigor, apesar de que estas ainda não foram formalizadas por 

decreto. Em Botsuana, um Comitê Nacional de Coordenação 

(CNC) foi estabelecido para dar seguimento à implementação 
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das ações conjuntas da Declaração de Libreville. O Ministério 

da Saúde e Bem Estar (MSBE) e o Ministério do Ambiente, 

Conservação de Recursos Naturais e Turismo estão 

conduzindo conjuntamente o CNC. Em Níger existe um 

conselho nacional sob orientação do Gabinete do Primeiro 

Ministro que serve como corpo de direção política 

responsável pela integração de questões ambientais nas 

políticas e estratégias de saúde pública. O Ministério da 

Saúde é um membro das comissões técnicas nacionais que 

trabalha na elaboração de políticas nacionais e na 

implementação de programas prioritários nas áreas da 

saúde ambiental e desenvolvimento sustentável, além de seu 

monitoramento e avaliação. 

Em Uganda, dois coordenadores nacionais: um do Ministério 

da Saúde e outro do Ministério das Águas e Ambiente foram 

apontados a nível de Secretaria Permanente. O Ministério 

das Águas e Ambiente preside sobre o seu vice, o Ministério 

da Saúde. Os membros da Equipa de Ação Nacional(EAN ) 

foram identificados e acolhidos em uma secretaria do 

Ministério das Águas e Ambiente. Considerando o próximo 

elo entre a saúde e o ambiente, os dois ministros já 

participaram, desde o Encontro de Luanda da revisão anual 

de desempenho de seus respectivos ministérios, com o 

propósito de entender os programas sendo desenvolvidos 

por cada um, além das possíveis áreas de sinergia. O 

Ministério das Águas e Ambiente é um membro de uma força 

de tarefa nacional que discute assuntos relacionados a 

emergências da saúde pública, monitoramento de doenças e 

outros eventos. 

O Benim, Burkina Faso, Essuatíni e Serra Leoa não 

possuem mecanismos intersetoriais formalizados para 

coordenar assuntos relacionados com a saúde e o ambiente. 

Contudo, estes países possuem uma unidade ambiental 

dentro do Ministério da Saúde com um mandato para 

integrar dimensões ambientais em políticas setoriais e 

estratégias para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Isso significa que cada setor opera de 

maneira independente.

Em alguns países, as estruturas que foram criadas para 

coordenar ações conjuntas na saúde e no ambiente 

encontraram muitos desafios operacionais. Por exemplo, 

Gana instituiu o comitê HESA como um subcomitê do 

Conselho Consultivo do Ambiente e Recursos Naturais 

(ENRAC), que foi dirigido pelo Vice-Presidente do país. O 

ENRAC, que deveria patrocinar o HESA, não está operacional 

atualmente e, como resultado, o comitê da HESA foi 

desativado. De maneira semelhante a Mauritânia teve um 

Grupo Nacional de Trabalho (NWG), chefiado pelo Ministério 

da Saúde. A frequência dos encontros do NWG era trimestral 

até o final de 2013. Contudo, o grupo não tem tido nenhuma 

atividade desde 2014, fazendo com que o país recorra à 

utilização de outras plataformas de coordenação como a One 

Health e a International Health Regulations (IHR) (2005) para 

lidar com tópicos relacionados à saúde e ao ambiente. Como 

parte da implementação da abordagem da One Health, uma 

junta externa de avaliação sobre as principais competências 

da IHR na Mauritânia foi instituída em Maio de 2017, além do 

desenvolvimento de um Plano Nacional de Ação para a 

Segurança da Saúde que também integra o ambiente. 

Cabo Verde, Comores, a República do Congo e a Uganda 

também relatam que estão implementando o plano 

estratégico da One Health que integra a saúde humana, 

saúde animal e saúde ambiental, com o apoio financeiro e 

técnico de alguns parceiros. Seus ministros da saúde e os 

ministros que comandam o ambiente estão entre os 

signatários do protocolo de parceria com a One Health. 

Pontos chave 
Concluindo, os arranjos institucionais para a coordenação de 

planejamento conjunto da saúde e do ambiente existem na 

maioria dos países. Entretanto, 7 dos 44 países consultados 

(16%) não estão atualmente utilizando estruturas existentes 

e nem estabeleceram a plataforma HESA para unir a saúde 

com as atividades ambientais. Na ausência da HESA ou de 

uma estrutura equivalente, os setores da saúde e meio 

ambiente operam de maneira independente, pois carecem de 

um mandato claro para implementar as decisões e 

resoluções da EAN. Esta lacuna institucional limita 

claramente as oportunidades estruturadas e os mecanismos 

para qualquer colaboração intersetorial nos Estados 

Membros. 

7

Arranjos 
institucionais 

para a coordenação do 
planejamento conjunto da 
saúde e ambiente 
estão a ser instituídos 
na maioria dos Países.” 
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PONTO DE AÇÃO 1
Estabelecer uma aliança 

estratégica de saúde e meio 

ambiente como base para 

planos de ação conjunta

estabeleceram uma Aliança 

Estratégica de Saúde e Meio 

Ambiente (HESA). 

ter organismos nacionais de 

coordenação para supervisionar a 

implementação da Declaração de 

Libreville, por exemplo:

• República Centro-Africana;

• Costa do Marfim;

• Gabão.

ter estruturas de coordenação 

em funcionamento, embora a 

formalização por decreto continue 

sendo um trabalho em andamento.

HESA estabelecido

As estruturas de coordenação variam em termos de 
formalização entre os países respondentes

Formalização em andamento

Organismos formais estabelecidos

1

RESUMO

Houve um bom progresso no sentido de estabelecer 

alianças estratégicas de saúde e meio ambiente. A maioria 

dos países estabeleceu mecanismos de coordenação 

em funcionamento, frequentemente usando estruturas 

existentes em vez de criar novas estruturas. O formato dos 

comitês varia, embora eles sejam tipicamente compostos 

por 10 a 32 membros, e incluem especialistas de vários 

setores, bem como representantes de vários ministérios.

4141% 

77% 

3434% 

Nenhum HESA estabelecido

não estão utilizando estruturas 

existentes e não estabeleceram 

a plataforma HESA para vincular 

atividades de saúde e meio ambiente.1818% 

estabeleceram alguma  

estrutura para a coordenação  

de atividades conjuntas.

37 DO 44  
PAÍSES
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Rede Nacional de Informação 

Ambiental do Malaui 

compartilha dados entre 

setores.

Uma aliança estratégica 

foi formulada através da 

implementação de programas 

de segurança química que 

fortalecerão a vigilância química.

A Instituição Nacional de 

Coordenação é um plano 

estratégico que integra a saúde 

humana, a saúde animal e a 

saúde ambiental.

O que é um PNAC?

2

3

Departamentos, diretorias ou comitês enfocados
em saúde e meio ambiente estão sendo desenvolvidos

Exemplos de países que estabeleceram uma aliança 
estratégica de saúde e meio ambiente

Malaui Zimbábue Cabo Verde

têm um Plano Nacional de Ação 
Conjunta (PNAC).

11 DE 44 PAÍSES

27% 

A maioria dos países utilizou 
estruturas existentes para 

construir uma aliança estratégica, em 
vez de estabelecer uma nova estrutura.”

O PNAC é a etapa final no processo ASAN. Os PNACs são 

documentos aprovados pelo governo que detalham os 

objetivos específicos relacionados, atividades, requisitos de 

recursos, partes interessadas e cronogramas para cada um 

dos 11 pontos de ação.

S+E

S+E

S SE
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O desenvolvimento social e econômico somente pode 

ser obtido de maneira sustentável se a causa principal 

da má qualidade da saúde e a integridade dos 

ecossistemas são simultaneamente consideradas. A 

Declaração de Libreville enfatiza que uma política integrada 

é a melhor abordagem para resolver os assuntos 

relacionados ao elo entre a saúde e o meio ambiente. Dez 

anos já se passaram desde que a Declaração de Libreville foi 

assinada e os signatários concordaram em revisar os elos 

entre a saúde e as políticas de ambiente para minimizar 

ameaças ambientais na saúde humana. Em termos de 

política, quase todos os países adotaram medidas para rever 

e atualizar suas políticas setoriais, estratégias e planos de 

desenvolvimento para permitir a integração das atividades 

da saúde e do ambiente.

A pesquisa regional mostra que 40 dos 44 países (91%) 

revisaram suas estruturas legislativas para avaliar os 

impactos ambientais na saúde. Na revisão das políticas, os 

impactos ambientais na saúde humana foram avaliados em 

planos nacionais de desenvolvimento da saúde com enfoque 

específico nos riscos e na política de mecanismos de 

respostas. Os planos nacionais de desenvolvimento da saúde 

e os planos nacionais de desenvolvimento de Benim, Burkina 

Faso, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, 

Essuatíni, Etiópia, Gabão, Libéria, Malaui, Moçambique, 

Nigéria, Tanzânia e Togo integram tópicos ambientais, 

incluindo a adaptação da saúde às mudanças climáticas em 

suas atualizações das políticas existentes. Os planos 

nacionais de desenvolvimento reconhecem o ambiente como 

um setor propício, oferecendo uma estrutura de condução 

para o desempenho eficiente de todos os setores que 

buscam a integração intersetorial, relacionamentos 

funcionais e a sinergia entre eles. 

Conquistas específicas  
de cada país 
A Costa do Marfim revisou e implementou a Política Nacional 

de Saúde e Ambiente (2016), o Plano Nacional de Adaptação 

do Setor de Saúde para Mudanças Climáticas (2013), além do 

Plano Nacional para Administração Sanitária de Resíduos 

(2016 – 2020). Todo o conteúdo da legislação e dos planos 

desta política integra tópicos relacionados ao ambiente. A 

República Democrática do Congo adotou medidas para 

integrar tópicos relacionados com a saúde e o ambiente em 

suas estratégias, planos e políticas nacionais de 

desenvolvimento, como fica evidente no Programa de Ação 

do Governo e nos tratados de Crescimento e Estratégia de 

Redução da Pobreza (GPRSP I e II). Malaui realizou várias 

mudanças e revisões em suas políticas, incluindo a Política 

de Administração de Resíduos e Cuidados da Saúde (2017), a 

Política de Saúde Ambiental (2017), a Política Nacional de 

Administração das Mudanças Climáticas (2017) e a Lei de 

Administração Ambiental (2017). 

Moçambique revisou a sua Política Nacional da Saúde e 

adotou um novo Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Ponto de 
Ação 2
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Saúde 2014-2018 que considera as mudanças climáticas 

como um dos principais fatores dos riscos à saúde. O 

Ministério da Saúde da Níger, em colaboração com o Banco 

Mundial, desenvolveu uma estratégia de resiliência do setor 

de saúde diante das variações e mudanças climáticas 

2016-2020. O projeto contribui para o combate dos efeitos 

negativos das mudanças climáticas. O primeiro sub-

componente deste projeto busca integrar as mudanças 

climáticas em políticas setoriais. Essuatíni desenvolveu 

políticas, estratégias e planos para minimizar os impactos do 

ambiente na saúde. Estes incluem a Política de Mudanças 

Climáticas (2016), a Política Nacional da Saúde (2017) e a 

Resposta Nacional de Emergência, Plano de Mitigação e 

Adaptação (NERMAP) 2016-2017. 

A saúde ambiental, como um esforço intersetorial tem 

sofrido na sua maioria de significativa falta de progresso. A 

pesquisa mostra que somente 12 dos 44 países consultados 

(27%) possuem políticas de saúde ambiental. Entretanto, 

ainda que não priorizado, o conceito de saúde ambiental tem 

sido levado em consideração nos planos nacionais de 

desenvolvimento e nos planos nacionais de saúde de alguns 

países, incluindo Botsuana, Comores, Costa do Marfim, 

Etiópia, Guiné, Nigéria, Ruanda e Tanzânia. A Política 

Nacional de Saúde (NHP 2015-2024) e o Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Saúde (NHDP 2015-2019) de Comores 

levam em consideração os assuntos relacionados com a 

saúde ambiental. A Política Nacional de Saúde e o Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Saúde (2015-2024) da 

Guiné, que foram recentemente revisados e adotados, 

ressaltam a poluição ambiental e os efeitos das mudanças 

climáticas como os principais fatores de riscos à saúde. A 

saúde ambiental é também enfatizada no Tratado de 

Estratégia da Redução da Pobreza do país. As políticas 

nacionais de saúde e os planos de saúde ambiental (2017-

2020) da Níger, além da Estratégia Nacional da Saúde e 

Resiliência nas Mudanças Climáticas, o Plano Biomédico de 

Administração de Resíduos, o Plano de Administração 

Epidêmica e a Estrutura Operacional de Planejamento (Plano 

de Ação Anual), enfatizam a saúde ambiental como um fator 

chave. Da mesma forma, a Política de Ambiente, Água e 

Saneamento da Ruanda, revisada em 2015 para ficar 

alinhada com os ODS, a Estratégia Nacional para 

Transformação (2017 – 2024) e a Visão 2020-2050, 

asseguram colaboração intersetorial e enfatizam a saúde 

ambiental como o seu componente principal. Na Tanzânia, 

em sua política de saúde, foram incorporados tópicos 

específicos como mudanças climáticas, administração de 

resíduos e poluição ambiental. Ao mesmo tempo, na política 

ambiental, os tópicos como água e saneamento e doenças 

transmitidas por vetores foram considerados. Os tópicos 

ambientais são regulamentados no recente Plano 

Estratégico do Setor de Saúde IV (2016 – 2020) e o Plano 

Estratégico Nacional de Adaptação da Saúde (2018 – 2023).

Pontos chave 
Fica evidente que os países africanos estão gradativamente 

incorporando elos ambientais e de saúde em suas 

estratégias e políticas nacionais. Os países que integraram 

os tópicos relacionados à saúde e ao ambiente em suas 

políticas e estratégias estão testemunhando uma crescente 

essência de cooperação e coordenação entre os dois setores. 

Como resultado, estes países estão agora melhor 

preparados para uma ação nacional eficiente contra as 

ameaças ambientais e os riscos de saúde. Entretanto, em 

quatro países (Burundi, Mauritânia, Nigéria e Sudão do Sul), 

a integração dos elos da saúde e do ambiente em políticas, 

estratégias e planos ainda é um trabalho em curso. Outro 

aspecto importante de preocupação é, no entanto, como 

estreitar a estrutura de regulamentação. Poucos países 

relatam mecanismos tangíveis para regulamentação e 

implementação de políticas. Estruturas legislativas, políticas 

e planos que unem a saúde ao ambiente somente podem ser 

eficientes quando mecanismos adequados de implementação 

são estabelecidos.

Estruturas 
legislativas, 

políticas e planos 
que unem a saúde ao 
ambiente somente podem 
ser eficientes quando 
mecanismos adequados 
de implementação são 
estabelecidos.”
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PONTO DE AÇÃO 2
A Instituição Nacional de 

Coordenação é um plano 

estratégico que integra a 

saúde humana, a saúde 

animal e a saúde ambiental.

reviram os seus quadros 

legislativos para abordar 

as questões ambientais e 

impactos na saúde.

relatado por 15 países cobrem:

relatado por 10 países cobrem:

Políticas nacionais de saúde

Políticas ambientais nacionais

• Saneamento

• Pesticidas

• Gestão de resíduos

• Vetores de doenças

• Biodiversidade

• Das Alterações Climáticas

• Poluição

RESUMO

A maioria dos países reviu e alinhou suas políticas setoriais, 

estratégias e planos de desenvolvimento para integrar as 

atividades dos setores de saúde e meio ambiente. Esses 

países estão testemunhando uma melhor cooperação e 

coordenação entre esses setores. Esses países estão mais 

bem preparados para uma resposta mais rápida e eficaz às 

ameaças nacionais e regionais relacionadas à saúde e ao 

meio ambiente. 

40 DOS 44 
PAÍSES

A Declaração de Libreville 
enfatiza uma abordagem 

política integrada como a melhor 
maneira de abordar questões 
ligadas à saúde e meio ambiente.”

Maioria dos países tem um política nacional de saúde e um política 
de meio ambiente. Muitos foram revisados e integrados.1

9191% 

dos países respondentes 

atualizaram suas políticas 

setoriais, estratégias e planos de 

desenvolvimento para integrar as 

atividades de saúde e ambientais.

Integrando saúde e meio 
ambiente
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Por exemplo, a Política de Saúde 
Ambiental do Malaui (2017)

Por exemplo, a Estratégia 
Nacional de Gerenciamento 
de Resíduos de Camarões

Por exemplo, o Plano de 
Mitigação e Adaptação de 
Essuatíni (2016-2017)

19 DOS 44 PAÍSES
relataram ter integrado questões 

ambientais em seus planos 

nacionais de desenvolvimento de 

saúde e atualizações de políticas.

13 DOS 44 PAÍSES 

relataram que têm ou estão 

desenvolvendo estratégias conjuntas 

para adaptar a saúde aos impactos

das alterações climáticas.

19 DOS 44 PAÍSES 

estão integrando a mudança 

climática em suas atualizações 

de políticas.

Políticas

34 DOS 44 PAÍSES 
relataram ter estratégias (média 

de cinco estratégias) relacionadas 

com saúde e ambiente.

Estratégias

35 DOS 44 PAÍSES 
relataram ter ligações ambientais e 

de saúde em seus planos e programas 

nacionais (dois planos ou programas 

relatados em média).

Planos e programas

Alguns países fizeram progressos na criação de quadros 
nacionais conjuntos para a saúde e o ambiente

Alguns países integraram saúde e meio ambiente em:

A adaptação da saúde à mudança climática é enfatizada em 
muitos quadros atualizados

2

3



A Declaração de Libreville proporcionou uma nova 

dinâmica para uma abordagem intersetorial de ações 

coordenadas. Apresentou em sua essência novas 

oportunidades para uma ação mais rápida e mais eficiente 

às ameaças ambientais regionais e continentais. A nível de 

políticas, quase todos os países que responderam à pesquisa 

incluíram em seus Documentos de Estratégia para a 

Redução da Pobreza (DERP)ou Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND), as estratégias que podem acelerar o 

desenvolvimento de projetos intersetoriais sobre a saúde e o 

ambiente. Em consistencia com as prioridades identificadas 

no Compromisso de Luanda, estes documentos geralmente 

buscam promover o acesso universal aos serviços sociais 

básicos, proteção social, prevenção e administração de 

riscos e desastres. Contudo, no nível operacional, somente 

32 dos 44 países (73%) começaram imediatamente a 

implementar programas prioritários intersetoriais que 

contribuem para alcançar os ODS. A maioria dos programas 

conjuntos que foram implementados se concentra na 

variabilidade e mudanças climática, controlo integrado de 

vetores e melhorias no fornecimento de água e saneamento 

básico e higiene, principalmente entre as comunidades mais 

carentes. Além de administração de resíduos perigosos e 

avaliação de impacto ambiental. Dentre os países que 

implementam programas intersetoriais, ressaltamos Cabo 

Verde, República Centro Africana, República Democrática do 

Congo, Gabão, Mali, Mauritânia, Ruanda e Zimbábue.

Conquistas específicas  
de cada país 
Cabo Verde, República Democrática do Congo e Zimbábue 

estão a implementar vários projetos Intersetoriais integrados 

de fornecimento de água e reforma do sistema de 

saneamento básico com o apoio de seus parceiros. Na 

República Centro Africana existem projetos intersetoriais 

em andamento para a construção de instalações sanitárias 

através de projetos micro comunitários, desenvolvimento de 

fontes de fornecimento de água e poços, construção de 

incineradores e instalações para a administração de resíduos 

biomédicos. O Gabão adotou algumas medidas conjuntas na 

área da saúde e do ambiente como parte do Plano de Ação 

Conjunta de Saúde e Ambiente e até mesmo fora deste plano 

de ação. Três projetos foram o alvo de avaliações das ações 

intersetoriais da saúde e do ambiente. Eles são a 

administração de resíduos sólidos em Libreville, o Programa 

de Saúde Grande Macaco do Parque Nacional de Lopé e o 

projeto de conservação da biodiversidade da floresta tropical 

do Parque Nacional Moukalaba-Doudou. Entretanto, os 

impactos ambientais e de saúde dos projetos acima ainda 

não foram mapeados. 

Em Mali, vários projetos-pilotos intersetoriais estão sendo 

implementados. Eles incluem o Projeto Comunitário de 

Saneamento Total (CLTS) nas regiões de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou e Mopti, além de um projeto para 

incrementar o acesso à água, higiene e saneamento nas 

14

Ponto de 
Ação 3



aregiões de Ségou e Mopti. A Mauritânia deu início aos 

projetos intersetoriais para avaliar a qualidade da água, do 

ar, solo e alimentos através da abordagem da One Health. A 

Ruanda construiu 30 incineradores modernos em hospitais 

distritais e particulares, 10 unidades de tratamento de 

resíduos em 10 hospitais distritais e centros de saúde. Além 

disso, 11 toneladas de pesticidas obsoletos foram destruídas 

com segurança e uma enorme quantidade de 

bifenilpoliclorado (PCB) foi removida de transformadores 

elétricos antigos e destruídos em ação conjunta que 

envolveu, principalmente os setores da saúde e do ambiente. 

Pontos chave 
Ações resolutas ainda são necessárias pelos Estados-

Membros para superar os desafios mais críticos com relação 

à Água, Saneamento, Higiene (WASH), mudanças climáticas 

e administração de químicos e resíduos para alcançar os 

objetivos estratégicos definidos nos planos nacionais de 

desenvolvimento e nos ODS.

15

A maioria dos 
programas conjuntos 

que foram implementados 
concentra-se na 
variabilidade e mudança 
climáticas, controlo 
integrado de vetores e 
melhorias no fornecimento 
de água, saneamento 
básico e higiene (WASH), 
principalmente entre as 
comunidades mais carentes. 
Além de administração 
de resíduos perigosos 
e avaliação de impacto 
ambiental.” 
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PONTO DE AÇÃO 3
Implementar programas 

intersetoriais prioritários 

destinados a acelerar o 

alcance dos ODS

RESUMO

A nível político, tem havido um bom progresso na integração 

de questões de saúde e ambiente em todos os sectores através 

da inclusão destas questões nos Documento de Estratégia 

para a Redução da Pobreza (DERPs) e nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs). No entanto, mais ações são necessárias 

no nível operacional para implementar programas intersetoriais 

tangíveis no terreno. Estruturas institucionais e estratégias 

nacionais de governança melhoradas são necessárias para apoiar 

as colaborações multissetoriais para alcançar os ODS.

começaram a 

implementar 

programas 

intersetoriais 

prioritários que 

contribuem para a 

realização dos ODS.

O que são DERPs e PNDs? Linha do tempo do lançamento 
do DERP e atualizações

Documentos de Estratégia 
de Redução da Pobreza 
(DERPs) e Planos Nacionais de 
Desenvolvimento (PNDs)

são documentos que 

visam promover o acesso 

universal a serviços sociais 

básicos e proteção social; 

e prevenção e gestão de 

riscos e desastres.

Primeiros 

DERPs 

lançados 

(por ex. 1995 

Quênia, 2007 

Togo)

Ocorreram as últimas 

atualizações (por 

exemplo, atualizadas 

conjuntamente como 

programa de ação 

prioritária em São 

Tomé e Príncipe)

32 DOS 44 
PAÍSES

A maioria dos países incluiu estratégias em DERPs e PNDs 
para acelerar o desenvolvimento de projetos intersetoriais1

1995

2004

2007

2012

1

2

3

4
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Vários projetos piloto estão sendo 
implementados, como o projeto de 
Saneamento Total Liderado pela 
Comunidade (STLC) e um projeto para 
aumentar o acesso a água, higiene e 
saneamento em várias regiões.

O Banco Mundial iniciou o Plano de Ação Comunitária para 
Resiliência ao Clima (PAC-RC) para apoiar o Níger em seus 
esforços para combater os efeitos adversos da mudança climática.

Com a criação da Coordenação Nacional 
do Clima, muito esforço está sendo 
feito para mobilizar os recursos do 
Green Climate Fund para desenvolver 
um programa nacional de adaptação às 
mudanças climáticas com componentes 
específicos de saúde.

O Programa Nacional de 
Abastecimento de Água Potável 
(2016 - 2030) e o Programa 
Nacional de Saneamento (2016 - 
2030) foram implementados para 
o fornecimento de água potável e 
outros serviços de WASH.

O projeto contínuo do Ministério 
do Meio Ambiente sobre 
Tratamento de Resíduos 
Perigosos em Nairóbi e 
recentemente (abril de 2018) 
concluiu uma estrutura de 
gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde.

O Programa de Pulverização Residual 
Interna está em vigor e alcançou 
uma cobertura nacional de 95% dos 
domicílios afetados.

O Projecto AFRO II avalia a viabilidade e o 
impacto do rastreio domiciliário comunitário, 
como forma de controlo vectorial, sobre a 
transmissão do paludismo.

Alterações 
Climáticas

Controle de vetores 
integrado

Serviços de água, 
saneamento e higiene

Gestão de resíduos 
perigosos

A maioria dos programas 
intersetoriais prioritários 
se concentra em:

Mali

Níger

República  
Centro-Africana

Burkina Faso
Quênia

Zimbábue

Zâmbia

Muitos países (73%) estabeleceram programas conjuntos para 
alcançar os ODS2



E m quase todos os países, as instituições que 

trabalham nas questões sobre saúde e ambiente têm 

alguma competência em termos de possuir recursos 

humanos com as aptidões profissionais e competências 

requeridas. Contudo, a dimensão à qual estes recursos são 

utilizados para preencher eficientemente as funções da 

avaliação e gestão do risco ambiental permanece 

insuficiente. Certo progresso tem sido feito por 29 dos 44 

países (66%) em termos de reforço para as instituições da 

saúde e ambiente nos níveis de políticas e de 

implementação. Este progresso existe principalmente no 

contexto da melhoria das instituições já existentes, de sua 

recapacitação com os recursos humanos necessários, e 

alocação de orçamentos para implementar atividades 

intersetoriais. Alguns progressos específicos de cada país 

são elaborados da seguinte forma. 

Conquistas específicas  
de cada país
O Cabo Verde tem estabelecido um departamento de serviço 

de saneamento ambiental encarregado de monitorar 

questões relacionadas com ruído, qualidade do ar, resíduos e 

pesticidas nocivos, e qualidade da água do mar. Em 

Essuatíni, um número de instituições que lidam com 

aspectos da saúde e ambiente têm sido estabelecidos. As 

instituições estão a funcionar com orçamentos anuais 

dedicados e estão a implementar um número de projetos em 

colaboração com parceiros, apesar de alguns 

constrangimentos nos recursos humanos em termos de 

quantidade e qualidade. A Etiópia elevou a anterior 

Autoridade de Proteção Ambiental (APA) a Ministério do 

Ambiente, Florestas e Mudança Climática para abranger 

múltiplos setores e coordenar o trabalho sobre ambiente e 

mudança climática no país. Do mesmo modo, a unidade de 

higiene e saneamento tem sido promovida pelo Ministério da 

Saúde a um nível de departamento. Isto ajuda a reforçar as 

conexões entre saúde e ambiente, incluindo saúde com 

mudança climática. A última revisão constitucional no Gabão 

acrescentou questões ambientais às prerrogativas do 

Conselho Económico e Social. Este conselho é agora 

intitulado de Conselho Económico, Social e Ambiental 

(CESA). O Instituto Nacional de Saúde Pública da Libéria 

(NPHIL) foi criado em 2016 para apoiar os esforços do 

Ministério do Ambiente e da Agência de Proteção Ambiental 

(APA). Na NPHIL, a Divisão de Saúde Ambiental e 

Ocupacional (DSAO) colabora com a APA e o Ministério do 

Comércio e Trabalhos Públicos para enfrentar questões da 

saúde e ambiente. 

Mali reestruturou o seu Departamento Nacional de Saúde 

com a criação do sub-departamento de saúde pública e 

saneamento por um decreto (16 de Agosto, 2018). Maurícia 

registrou que o orçamento nacional de 2018-2019 fornece o 

equipamento de laboratório atualizado para o laboratório 

ambiental nacional, que está sob a tutela do ministério 

responsável pelo ambiente. A unidade ambiental e de 

18

Ponto de 
Ação 4



O Progresso existe 
principalmente no 

contexto da melhoraria de 
instituições já existentes, 
de sua recapacitação com 
os recursos humanos 
necessários, e alocação 
de orçamentos para 
implementar atividades 
intersetoriais.”

saneamento no Ministério da Saúde e Saneamento da Serra 
Leoa tem sido elevado a nível de departamento com um 

diretor e um vice-diretor exclusivamente responsáveis pela 

mobilização de recursos, coordenação e monitoramento e 

avaliação das intervenções no ambiente e saúde de maneira 

integrada. O Ministério do Território, Ordenamento e 

Ambiente tem um departamento e um diretor responsável 

para lidar com questões ambientais que são problemáticas 

para a saúde pública. O país está também a consolidar a 

abordagem One Health como meio de reforço das 

instituições da saúde e ambiente.

Pontos chave
Algumas instituições nacionais estão a integrar os aspectos 

de saúde e ambiente nos seus processos de planejamento 

e atividades. Contudo, não existe aparentemente uma 

agenda ou programa claros de investigação regional e 

criação de competências com ênfase específica na saúde 

e ambiente, nem mecanismos regionais para coordenar 

pesquisa e criação de competências na saúde e ambiente. 

19
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PONTO DE AÇÃO 4

Estabelecer ou fortalecer 

instituições de saúde e 

meio ambiente

RESUMO

Algum progresso foi alcançado em termos de designação de um 

ponto focal nacional, modernização das instituições existentes, 

capacitação humana e melhoria dos equipamentos e instalações 

de trabalho. Para acelerar o progresso, é necessária uma agenda 

regional de pesquisa e capacitação mais claramente definida e 

mecanismos regionais para coordenar pesquisa e capacitação em 

saúde e meio ambiente.

fortaleceram as 

instituições de saúde 

e meio ambiente nos 

níveis de políticas e 

implementação.

Algumas dessas instituições 
incluem:

Universidades e institutos 

de investigação

Observatórios nacionais de 

saúde e meio ambiente

Hospitais e laboratórios

A alta rotatividade de pessoal 

e a perda de massa crítica de 

pessoal são relatadas como um 

desafio-chave por alguns países.

29 DOS 44 
PAÍSES

Várias instituições 
foram estabelecidas ou 
fortalecidas por muitos 
países

Várias instituições 
foram estabelecidas ou 
fortalecidas por muitos 
países

1 2
A maioria dos países possui 
recursos humanos adequados 

com uma ampla gama de habilidades 
e conhecimentos profissionais. No 
entanto, a extensão em que esses 
recursos são usados   permanece 
insuficiente.”
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Um observatório sobre a adaptação às mudanças 

climáticas foi estabelecido no Escritório Nacional 

do Meio Ambiente. Um sistema de monitoramento 

de saúde e mudança climática também está sendo 

discutido pelo Grupo de Trabalho sobre Clima e Saúde.

Várias áreas intersetoriais em instituições de saúde e meio 
ambiente foram desenvolvidas em vários países3

7 DOS 44 PAÍSES 
Estabelecer ou fortalecer os esforços de resposta 

em torno da saúde, como epidemias e doenças 

infecciosas, e eventos ambientais.

O Burkina Faso tem um sistema 

de vigilância altamente eficaz no 

Ministério da Saúde, que utiliza os 

sistemas de telefonia móvel e o 

correio.

26 DOS 44 PAÍSES 
Relatou os desenvolvimentos em torno dos sistemas 

de vigilância para monitorar a saúde humana e os 

fenômenos ambientais.

20 DOS 44 PAÍSES 
informou sobre atividades em torno da construção de 

recursos de pessoal, como treinamento, hospedagem 

de oficinas e melhoria das qualificações do pessoal.

Esforços de resposta

Vigilância e monitoramento

Capacitação

A capacidade foi reforçada em Vigilância 

e Resposta Integrada às Doenças e na 

Divisão de Saúde Ambiental.

O treinamento foi realizado para 

aumentar a capacidade dos 

funcionários em questões nucleares, 

em apoio ao National Cancer Center.

Atualizações de equipamentos 

de laboratório para o Laboratório 

Nacional Ambiental foram incluídas no 

orçamento nacional 2018–2019.

Lesoto

Malaui

Maurício

Madagáscar

Exemplos específicos de países incluem:
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E m 25 dos 44 países (57%), políticas para melhorar a 

investigação e formação na saúde e no ambiente têm 

sido desenvolvidas através da criação de instituições 

que asseguram a aquisição de conhecimento em diferentes 

níveis. Países como a Guiné, Lesoto, Madagáscar, Maurícia, 

Moçambique, Níger, Ruanda, Seicheles, e Tanzânia têm 

tomado medidas para incorporar tópicos sobre saúde 

ambiental nos seus programas de formação e pesquisa. 

Conquistas específicas  
de cada país
No Lesoto, tópicos na área da saúde ambiental estão 

incluídos no programa nacional de investigação na saúde 

para 2013-2018, ainda que a implementação da investigação 

nas áreas identificadas não tenha ocorrido. O Ministério da 

Função Pública e Reformas Administrativas da Maurícia 

conduz regularmente formação que necessita de análises 

em todos os ministérios para ajudar a identificar lacunas na 

formação e investigação. Moçambique tem um programa de 

pesquisa claro, baseado em pilares identificados, com 

consideração específica para questões da saúde e ambiente. 

Adicionalmente, o Ministério da Educação Superior, Ciência e 

Tecnologia que visa coordenar programas de investigação 

nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, dirige um fundo 

de investigação nacional, que prioriza o financiamento de 

projetos de pesquisa relacionados com saúde e ambiente. 

Um centro de gestão do conhecimento sobre mudança 

climática (www.cgcmc.gov.mz), foi estabelecido pelo governo 

e é gerido pela Academia Nacional das Ciências. 

Madagáscar, Mauritânia, Níger, Seicheles, e Tanzânia têm 

revisto o seu currículo de formação para integrar o âmbito do 

ambiente na saúde. Estes países têm destacado nos seus 

relatórios alguns programas de cooperação inter-

universitários contínuos que visam reforçar a competência 

de pesquisa na área da saúde e ambiente. As universidades 

oferecem cursos tais como saúde ambiental, biodiversidade, 

controlo de doenças e mudanças climáticas. Guiné e Ruanda 

têm iniciado programas de investigação e formação 

contínuos com o apoio de parceiros bilaterais e multilaterais. 

Na Guiné, projetos de pesquisa setorial são desenvolvidos ao 

nível de departamentos que estão preocupados com 

questões sobre saúde-ambiente. Por exemplo, o programa 

de adaptação às mudanças climáticas e os programas de 

redução de risco dos desastres relacionados com a água são 

programas de pesquisa desenvolvidos em colaboração com o 

Centro Internacional de Investigação e Desenvolvimento 

(IDRC). Estes programas abrangem tópicos chave tais como 

gestão de resíduos, gestão integrada de pesticidas, gestão de 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), controlo de 

poluição, entre outros. Noutros países, os projetos para 

criação de competências no setor da saúde, que se foca em 

áreas onde a exposição a fatores de risco ambiental é 

conhecida, estão em desenvolvimento. 

Ponto de 
Ação 5



Pontos chave 
Em diversos países, a implementação da pesquisa tem 

sido limitada por competências técnicas e recursos 

financeiros inadequados. As instituições têm uma 

capacidade limitada nomeadamente nas áreas de 

pesquisa relacionadas com estudos do Conhecimento, 

Atitudes e Práticas (CAP). Também é de notar o facto da 

coordenação de mecanismos para as atividades de pesquisa 

relacionadas com saúde e ambiente não ser forte. Para 

além disso, nem todos os países têm uma política e um 

programa de pesquisa comum sobre saúde e ambiente.

23

Madagáscar, 
Mauritânia, Níger, 

Seicheles, e Tanzânia têm 
revisto o seu currículo de 
formação para integrar 
o âmbito do ambiente e 
saúde.”
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PONTO DE AÇÃO 5 
Apoiar a aquisição e gestão de 

conhecimento para identificar 

lacunas de conhecimento e 

prioridades de pesquisa

RESUMO

É necessário muito mais trabalho para os países desenvolverem 

uma política e uma agenda de pesquisa comuns sobre saúde e 

meio ambiente. Algumas atividades voltadas ao fortalecimento da 

capacidade de pesquisa estão em andamento, como programas 

de cooperação e parcerias com outras instituições de pesquisa, 

mas muitas instituições ainda têm capacidade de pesquisa 

limitada. Há necessidade de mecanismos de coordenação mais 

fortes a nível local e regional para actividades de investigação.

desenvolveram políticas 

para otimizar a investigação 

e formação na saúde e 

ambiente.

 

As convenções geralmente relatadas incluem:

25 DOS 44 
PAÍSES 

As agendas nacionais de pesquisa em saúde e meio ambiente 
foram relatadas por vários países na pesquisa

Foram realizados alguns progressos através de ações conjuntas 
realizadas ao abrigo de várias convenções ratificadas

1

2

9 DOS 44 PAÍSES
relatou agendas de pesquisa 

em saúde na pesquisa.

7 DOS 44 PAÍSES 
informou sobre agendas de 

pesquisa ambiental na pesquisa.

2 DOS 44 PAÍSES 
Convenção Minamata sobre Mercúrio.

6 DOS 44 PAÍSES 
Convenção de Estocolmo sobre 

Poluentes Orgânicos Persistentes.
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Criação de bancos de dados sobre 
mudanças climáticas e informações e 
habilidades em saúde, e redes nacionais 
para gestão do conhecimento sobre 
mudanças climáticas.

A coordenação das atividades é realizada 
pela Direção Geral do Meio Ambiente.

Poucos países têm mecanismos de coordenação de trabalho 
para pesquisa intersetorial

Exemplos de países que apoiam a aquisição e gestão de 
conhecimento intersetorial

3

4

Vários países adotaram 
medidas para incorporar 

temas de saúde ambiental em suas 
agendas de treinamento e pesquisa.”

4 DOS 44 PAÍSES
mencionar um mecanismo de 

coordenação de trabalho no inquérito, 

principalmente sob a forma de:

• um ministério; ou

• um conselho de pesquisa.

Mauritânia

São Tomé e Príncipe

A equipe de saúde foi treinada 

em saúde e mudança climática. 

Estudos sobre a vulnerabilidade 

da saúde às mudanças 

climáticas também foram 

realizados em colaboração com 

o CNEDD, Aghrimet. 

Projetos de pesquisa setoriais 

estão sendo desenvolvidos em 

torno de questões de saúde e 

meio ambiente, como o Projeto 

de Adaptação às Mudanças 

Climáticas e a Estratégia de 

Redução do Risco da Água.

Várias instituições nacionais de 

pesquisa que trabalham com 

impactos ambientais sobre 

a saúde incluem o Centro 

Nacional da Pesquisa Científica.

Níger Guiné Gabão

9% 



ACTION 
POINT 3

S istemas de vigilância existem em quase todos os 

países mas são mais específicos a cada setor. A 

maioria dos países estão a implementar a Estratégia 

de Vigilância Integrada às Doenças numa forma de Vigilância 

e Resposta Integrada às Doenças (VRID). Isto é uma 

estratégia para coordenar e integrar atividades de vigilância 

ao focar nas funções de vigilância, laboratório e resposta; 

mas esta estratégia geralmente foca questões sobre saúde. 

Este sistema não está completamente desenvolvido para se 

unir com outros sistemas relacionados com o ambiente e 

não inclui dados de instalações de saúde privadas. Existe 

uma necessidade de ter uma base de dados que demonstra 

as conexões entre os indicadores de saúde e ambiente que 

podem ser monitorados para a ação.

Os atuais relatórios dos questionários indicam que os 

países têm sistemas para efetuar vigilância para doenças 

comunicáveis. No Ministério da Saúde, a maioria dos 

países têm sistemas de vigilância epidemiológica de 

doença e observatórios nacionais de saúde que trabalham 

para identificar e gerir doenças emergentes. A maioria 

dos países também realiza vigilância em questões do 

ambiente. Assim como nos outros pontos de ação, os 

desafios são nomeadamente encontrados no âmbito, 

coordenação e investimentos em tecnologia que podem 

abranger as conexões entre as duas áreas. 38 dos 44 

países (86%) estabeleceram um sistema para vigilância 

ambiental abrangendo as áreas essenciais prioritárias: 

água doce, ar, terra, e biodiversidade. Todavia, atualmente, 

os setores da saúde e ambiente estão maioritariamente 

a gerir os seus sistemas de vigilância separadamente. 

Vários países tomaram medidas para reforçar os seus 

sistemas de vigilância de saúde e ambiente. Entre estes 

países estão Benim, Botsuana, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Etiópia, Gabão, Gana, Madagáscar, Maurícia, 

Moçambique, Níger, e Ruanda. Etiópia, Níger, e Ruanda 

também estabeleceram comissões nacionais multisetoriais 

responsáveis por monitoramento, prontidão, e resposta às 

emergências de saúde. Estas comissões estão normalmente 

a lidar com planos de contingência para o setor da 

saúde, e têm um mecanismo de informação conjunta 

para a saúde e ambiente sobre questões de saúde. 

Conquistas específicas  
de cada país
Angola implementou uma nova tecnologia de Vigilância 

Ambiental (Linha Azul) nas Províncias de Luanda e Malanje; 

e a sua vigilância da saúde tem sido reforçada pela 

integração gradual do Sistema de Informação sobre Saúde 

Distrital 2 (DHIS2) que permite disponibilidade mais rápida 

de dados sobre diferentes doenças incluindo doenças de 

natureza epidêmica. Botsuana tem estado empenhado em 

estabelecer conexões funcionais entre os sistemas de 

vigilância de saúde e ambiente. Vigilância nos portos de 

entrada tem sido estabelecido e está sendo reforçado. A 
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Ação 6



avaliação da competência central da Regulação Internacional 

de Saúde do país (IHR) foi feita em 2017 e o desenvolvimento 

do Plano de Ação Nacional para a Segurança na Saúde 

(NAPHS) é contínuo. Cabo Verde tem tomado medidas para 

desenvolver o seu sistema de informação ambiental e 

preparar um perfil nacional de vulnerabilidade-resiliência 

(VRCP). O país está a conduzir uma análise e mapa de risco 

em Cabo Verde; e está a criar o Observatório Nacional de 

Saúde. A Etiópia tem estabelecido um sistema para aviso 

prévio e vigilância de doenças sensíveis ao clima como parte 

do sistema de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças 

(VRID). O Gabão fundou uma Agência para Estudos Espaciais 

e Observações (AEEO) para monitorizar, medir e mapear o 

impacto das mudanças climáticas nas populações de 

animais e humanas por satélite. O país está também a 

colaborar com a OMS e a PNUA para lançar um projeto de 

observatório químico. 

No Gana, existe um esforço contínuo para organizar um 

Portal de Informação Partilhada sobre Saúde e Ambiente 

(PIPSA), como uma iniciativa da HESA, com o apoio da Rede 

Comunitária do Gana (GCNet). Contudo, a implementação 

ainda não começou precisando do aval das autoridades 

relevantes. Madagáscar está a implementar um observatório 

de saúde e ambiente integrado para a gestão de químicos. O 

país está também a preparar-se para fundar um 

observatório sobre a adaptação às mudanças climáticas no 

gabinete nacional para o ambiente, que também integra uma 

componente de saúde. Na Maurícia, o laboratório nacional 

do ambiente do Ministério do Ambiente realiza 

monitoramentos de poluentes do ar, que têm um impacto na 

saúde. Designadamente, matéria particulada com menos de 

10 micrómetros (PM10) é um dos parâmetros monitorados. O 

PM10 está associado com efeitos cardiovasculares tais como 

arritmias e ataques cardíacos, e efeitos respiratórios tais 

como ataques de asma e bronquite. Este Ministério está 

equipado com três estações fixas de monitoramento de 

qualidade do ar ambiental. Moçambique fundou um 

Observatório Nacional de Saúde (ONS), um centro virtual que 

visa realizar observações sistemáticas e permanentes de 

questões relevantes relacionadas com saúde e bem-estar da 

população, assim como do serviço de saúde. A ONS produz 

provas para apoiar a tomada de decisões na saúde, nos 

sistemas de saúde e determinantes sociais, assim como a 

formulação de políticas de saúde eficientes. Em Ruanda, o 

Ministério da Saúde e o Ministério do Ambiente, através da 

Autoridade de Gestão Ambiental, identificaram 

conjuntamente indicadores chave de saúde associados a 

ambas a saúde e ambiente para serem seguidos. Os dois 

ministérios também iniciaram ações de prevenção e 

mitigação conjuntas. São Tomé e Príncipe reportaram que 

não existe um sistema de monitoramento ambiental no 

Ministério do Ambiente. Todavia, existe uma unidade de 

vigilância epidemiológica no Ministério da Saúde, que não 

trabalha na parte ambiental.

Pontos chave
Em vários países, os programas de vigilância da qualidade 

da água são organizados conjuntamente pelo ministério 

da saúde e pelo ministério responsável pelo ambiente. 

Dados gerados destes programas são, no entanto, 

analisados inadequadamente e raramente utilizados para 

a tomada de decisões e planejamento. Em diversos países, 

comissões nacionais multissetoriais para emergências 

também existem, mas normalmente lidam com planos 

de contingência no setor da saúde. Monitoramento da 

saúde e ambiente precisa ser uma atividade multi-

setorial, que deveria envolver o ministério da saúde, 

o ministério responsável pelo ambiente, autoridades 

governamentais locais, e outras partes interessadas. 

27

Monitoramento 
da saúde e 

ambiente necessita 
de ser uma atividade 
multisetorial que deveria 
envolver o ministério 
da saúde, o ministério 
responsável pelo 
ambiente, autoridades 
governamentais 
locais, e outras partes 
interessadas.”
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PONTO DE AÇÃO 6
Estabelecer ou fortalecer 

sistemas de vigilância 

ambiental e de saúde para 

identificar e gerenciar melhor 

os riscos emergentes

RESUMO

A maioria dos países possui sistemas para conduzir a vigilância 

de questões de saúde e ambientais, que são principalmente 

conduzidas separadamente entre os setores. Por exemplo, o setor 

da saúde se concentra na vigilância de doenças epidemiológicas 

e na identificação de doenças emergentes. Mais investimento e 

coordenação são necessários no estabelecimento de técnicas de 

vigilância que possam cobrir as ligações entre os setores. 

estabeleceram um sistema 

de vigilância de áreas 

ambientais prioritárias.

38 DOS 44 
PAÍSES 

A maioria dos países estabeleceu sistemas de vigilância 
ambiental1

9 DOS 44 PAÍSES 
informaram sobre seus sistemas de vigilância 

ambiental nas pesquisas.

Existem diferenças marcantes nas abordagens nacionais para a 

vigilância ambiental. Alguns países monitoram rotineiramente, 

enquanto outros se concentram em monitorar eventos 

específicos.

ÁGUA  
DOCE

Águas subterrâneas, rios,
água potável, águas residuais

AR
Qualidade do ar interior e exterior, 
emissões de gases com efeito de 
estufa, ozono, níveis de poeira

OUTRAS Resíduos, mudança climática

BIO-
DIVERSIDADE Desmatamento, ecossistemas

SOLO Erosão, degradação do solo

MARINHO
AGUA

Poluição marinha, níveis do mar,
áreas costeiras

Áreas de vigilância prioritária incluem:
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Um sistema de relatórios 
eletrônicos foi implementado.

O Sistema de Informação de 
Saúde Distrital é um software 
que foi operacionalizado e leva 
em consideração indicadores de 
saúde e meio ambiente.

Atividades de vigilância integrada de saúde e meio ambiente 
foram estabelecidas e fortalecidas em alguns países

Áreas de enfoque em sistemas integrados de vigilância

2

3

7 DOS 44 PAÍSES 
informaram sobre a estratégia de Vigilância 

e Resposta Integrada às Doenças (VRID) 

(apesar da maioria dos países implementar a 

estratégia).

Das Alterações 
Climáticas
Por exemplo, o Gabão criou a Agência para 

Estudos e Observações Espaciais criada 

para monitorar, medir e mapear o impacto 

da mudança climática em populações 

humanas e animais por satélite.

Doenças 
zoonóticas
Por exemplo, o programa 

REMENA da Mauritânia dentro 

dos Ministérios da Pecuária, 

Saúde e Meio Ambiente.

O que é o VRID?
Uma estratégia para coordenar e integrar as 

atividades de vigilância, concentrando-se nas 

funções de vigilância, laboratório e resposta.

Seicheles

Mali

16% 

Outras áreas prioritárias para a vigilância da saúde ambiental incluem:

Sistemas integrados 
de vigilância foram 
fortalecidos em:

• Qualidade da água

• Materiais radioativos

• Qualidade do ar

• Disponibilidade de medicamentos / vacinas

• Produtos químicos e resíduos médicos ou biológicos
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O s países africanos são signatários de inúmeras 

convenções internacionais, assim como Acordos 

Multilaterais Ambientais (AMAs). No que se refere às 

convenções internacionais, um extenso trabalho tem sido 

realizado em termos de conscientização, capacitação, 

identificação de pontos focais e preparação de planos de 

implementação. Contudo, o nível de implementação difere de 

país para país dependendo do nível de alocação de recursos 

técnicos e financeiros para a elaboração de planos e 

mecanismos específicos para realizar os compromissos.

 

Quarenta (40) dos 44 países respondendes (91%) revisaram 

seus quadros legislativos e regulatórios para incluir novos 

textos que refletem as convenções internacionais e os AMAs 

e identificam mecanismos para realizar os compromissos. 

Alinhados a isso, Burkina Faso, República Centro Africana, 

Gabão, Guiné, Burundi, São Tomé e Príncipe, e Uganda 

desenvolveram planos de implementação para algumas 

convenções comuns, como por exemplo: a Convenção de 

Minamata sobre o mercúrio, a Convenção de Estocolmo 

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), a Convenção 

de Basileia,a Convenção sobre Diversidade Biológica, e a 

Convenção de Rotterdam. 

Conquistas específicas  
de cada país
O Gabão ratificou diversas convenções internacionais que 

foram incorporadas aos quadros legislativos e regulatórios 

do país. Igualmente, pontos focais foram estabelecidos a 

nível de vários ministérios para monitorar suas 

implementações. Em Benim e Burundi, a implementação de 

convenções ratificadas é similarmente seguida pelos pontos 

focais nacionais e as realizações são alcançadas através de 

ações conjuntas. A República Centro Africana ratificou a 

maioria das convenções internacionais sobre ambiente e 

está destacando os recursos disponíveis para sua 

implementação. Os projetos em andamento incluem o 

inventário de POPs, o projeto legislativo e de capacitação 

institucional de gestão de POPs, o projeto de inventário de 

mercúrio e locais contaminados, o desenvolvimento de uma 

estratégia de gestão de mercúrio e um plano de ação para o 

país. A Guiné é signatária de 23 convenções internacionais 

(acordos) e suas implementações são seguidas por pontos 

focais. Mecanismos para garantir suass implementações

também estã em vigoro. Burkina Faso também possui um

plano nacional de implementação integrada e estratégia

para gestão de POPs. O país também ratificou a Convenção

de Minamata sobre o mercúrio em 2017 e se submeteu a um

programa integrado sobre educação ambiental e cidadania 

ecológica em todos os setores de atividade no país.

Em Maurício, o Ato de Proteção Ambiental faz provisão para 

comitê de coordenação de AMAs, que é presidido pelo 

Ministro do Ambiente e compreende membros de vários 

ministérios e organizações, incluindo o Ministro da Saúde e 

Qualidade de Vida. O objetivo principal deste comitê é 

Ponto de 
Ação 7



No que se refere
às convenções 

internacionais, um 
extensivo trabalho tem 
sido realizado em termos 
de conscientização, 
capacitação, identificação 
de pontos e preparação de 
planos de implementação.”

reportar o progresso das ações em conformidade com as 

obrigações dos AMAs e garantir o alto nível de coordenação 

do processo de implementação. Os objetivos específicos são: 

(a) Tomar conhecimento dos resultados das reuniões dos 

AMAs em nível regional e internacional e determinar as 

medidas e ações a serem tomadas em nível nacional; (b) 

Monitorar e revisar o progresso da implementação das 

medidas e ações a serem tomadas a nível nacional em 

relação aos AMAs; (c) Promover sinergias e interconexões 

para a implementação dos AMAs.

 

São Tomé e Príncipe elaborou um plano nacional de 

implementação atualizado sobre a Convenção de Estocolmo 

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes. A vigência do plano 

é de 2017 a 2022. Este plano está sendo implementado pelas 

Câmaras Distritais e objetiva proteger a saúde humana dos 

efeitos negativos de resíduos químicos nocivos, 

especialmente no que se refere ao solo, água, poluição do ar, 

e a redução da queima de dioxina e furano. Essas ações já 

têm contribuído para a redução do crescimento e 

proliferação de vetores causadores de doenças. Uganda 

reportou que revisões periódicas sobre o estado das ações 

em relação às convenções são realizadas pela Diretoria de 

Assuntos Ambientais do Ministério de Águas e Ambiente, que 

recepciona a maioria das convenções, AMAs e protocolos. O 

Ministério da Saúde, o Departamento de Controle de 

Qualidade, e a Unidade de Análises Políticas garantem a 

conformidade com as convenções internacionais. 

Pontos chave 
Embora as políticas estejam em vigor, planos de 

implementação ainda estão em desenvolvimento em alguns 

países. O cumprimento da maioria dos acordos e convenções 

ainda é mínimo devido à restrições de recursos técnicos, 

humanos e financeiros. Esforços rigorosos ainda são 

necessários para fortalecer a fiscalização. É relatado que a 

maioria das convenções internacionais que contêm artigos 

relacionados à saúde são assinadas e ratificadas pelo 

ministério a cargo do ambiente sem uma adequada 

conscientização dos outros setores, incluindo o ministério 

responsável pela saúde. Como resultado, há desafios para 

garantir o cumprimento dos acordos  
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PONTO DE AÇÃO 7

Reforçar o cumprimento 

das convenções 

internacionais

RESUMO

A maioria dos países revisou suas estruturas legislativas e 

regulatórias para refletir convenções internacionais e acordos 

ambientais multilaterais (MEAs). Muitos também identificaram 

pontos focais e desenvolveram planos de implementação. No 

entanto, a extensão da implementação difere entre os países 

e a conformidade com a maioria dos acordos é desafiada por 

restrições de recursos técnicos, humanos e financeiros.

revisaram suas estruturas 

legislativas e regulatórias  

em conformidade com as 

convenções internacionais e MEAs

40 DOS 44 
PAÍSES 

A maioria dos países ratificou várias convenções internacionais 
e desenvolveu mecanismos para garantir a conformidade1

20 DOS 44 PAÍSES 
relataram que haviam adotado 

várias convenções internacionais

e MEAs.
convenções em média 

foram mencionadas por 

estes países.

Planos Nacionais 

de Implementação 

desenvolvidos para 

alguns MEAs em 

Essuatíni.

Pontos focais criados em 

vários ministérios para 

monitorar a aplicação 

da legislação revista no 

Gabão e no Burundi.

Quadros legais fortes 

(políticas, leis, etc.) 

desenvolvidos para a 

implementação eficaz de 

convenções no Ruanda.

O Comité de Coordenação 

da MEA estabelecido nas 

Maurícias para relatar os 

progressos e assegurar 

uma coordenação de alto 

nível na implementação.

11

Esforços mencionados por vários países para garantir  
o cumprimento das convenções incluem:
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Cronograma das convenções internacionais e dos países que 
as aplicam nos quadros legislativos *2

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio 
Um tratado de grande sucesso ratificado por 197 estados para proteger a camada 

de ozônio. O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada 

de Ozônio é um protocolo que foi posteriormente assinado em 1987 para eliminar 

a produção de substâncias que destroem a camada de ozônio.

Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação 
Reduzir os movimentos de resíduos perigosos, particularmente de países 

desenvolvidos para países menos desenvolvidos.

Reduzir os movimentos de resíduos perigosos, 
particularmente de países desenvolvidos para países 
menos desenvolvidos. 
Um tratado para estabilizar as concentrações atmosféricas de gases de efeito 

estufa para evitar o perigoso impacto humano no clima global.

Protocolo de Quioto
Promover responsabilidades compartilhadas em relação à importação de 

produtos químicos e pesticidas perigosos.

Convenção de Roterdão 
Promover responsabilidades compartilhadas em relação à importação de 

produtos químicos e pesticidas perigosos. 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes  
Orgânicos Persistentes 
Eliminar ou restringir a produção e uso de poluentes orgânicos persistentes 

(POPs).

Convenção de Minamata sobre Mercúrio 
Proteger a saúde humana e o meio ambiente de liberações humanas de 

mercúrio e compostos de mercúrio.

Acordo de Paris 
Um acordo dentro da UNFCCC lidando com emissões, mitigação, adaptação e 

financiamento de gases de efeito estufa.

Número de 
países

*Cronograma das convenções internacionais e dos países que as aplicam nos quadros legislativos

1985

1989

1998

2001

2013

2015

1992

1997

1

2

3

4

5

6

7

8
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V ários países colocaram em prática mecanismos de 

monitoramento e avaliação para controlar o 

andamento da implementação de programas 

prioritários. Contudo, mecanismos existentes são em sua 

maioria para projetos específicos e é necessária a sua 

reavaliação no que se refere à realização dos objetivos das 

ações conjuntas implementadas. Grandes ferramentas de 

monitoramento usadas pelos países incluem Estudo do 

Impacto Ambiental (EIA), Vigilância e Resposta Integrada às 

Doenças (VRID), Auditorias Ambientais (AA), e Estudo do 

Impacto na Saúde (EIS). 

A nível político, mecanismos nacionais de avaliação e 

monitoramento foram estabelecidos para mensurar o 

andamento das implementações de programas prioritários 

em 29 de 44 países (66%). Países com mecanismos de 

monitoramento e avaliação estabelecidos incluem Essuatíni, 

Etiópia, Moçambique e Ruanda. 

Conquistas específicas  
de cada país
Essuatíni possui um mecanismo nacional de monitoramento 

e avaliação para avaliar o desempenho de programas 

prioritários. Os mecanismos nacionais de monitoramento e 

avaliação permitem examinar a performance de 

implementação de programas prioritários e mecanismos de 

avaliação de pares para compartilhar experiências entre si. A 

Etiópia realiza análises técnicas conjuntas anuais e 

avaliações, e utiliza dados de pesquisas nacionais da 

Pesquisa Demográfica e de Saúde (PDS), uma pesquisa de 

monitoramento de bem-estar e medição do padrão de vida 

para avaliar o progresso no desempenho em execução de 

programas prioritários em matéria de saúde, água, 

saneamento, meio ambiente e energia. No Lesoto, a Unidade 

de Saúde Ambiental realiza reuniões periódicas anuais de 

revisão que fazem um balanço do desempenho da divisão 

para cada ano. O evento envolve a participação das principais 

partes interessadas em saúde e ambiente, incluindo duas 

instituições acadêmicas que produzem profissionais de 

saúde ambiental. Moçambique pôs em prática vários 

mecanismos de monitoramento e avaliação de programas 

nacionais prioritários. Mecanismos aplicados incluem o 

processo de revisão anual (entre os parceiros que oferecem 

ajuda direta ao orçamento de programas estatais, o Governo 

de Moçambique e a sociedade civil), l culmina na assinatura 

de memorandos de entendimento do compromisso para o 

próximo ano fiscal. O Observatório de Desenvolvimento (OD) 

é também um fórum de avaliação, no qual planos anuais e 

programas de todos os setores e níveis são discutidos e 

avaliados pelas partes interessadas em questões de 

desenvolvimento do país, incluindo questões ambientais e de 

saúde. Ruanda revisa regularmente seus mecanismos de 

monitoramento e avaliação. O último relatório foi feito no ano 

fiscal de 2014-2015 e é chamado de “Relatório de Avaliação de 

Setores para Integração do Ambiente e Mudanças Climáticas 

2013-2014, 2014-2015.” (disponível em: www.rema.gov.rw). 

Ponto de 
Ação 8



Mecanismos de monitoramento e avaliação de projetos 

específicos baseados em setores são relatados por vários 

países, incluindo o Benim, República Centro-Africana, Costa 

do Marfim, Guiné, Libéria e África do Sul. O Ministério da 

Saúde de Benim definiu três indicadores de monitoramento 

de adaptações das mudanças climáticas em sua revisão de 

avaliação e monitoramento. Na República Centro Africana, 

uma vez a cada 4 anos, o Ministério do Ambiente produz um 

inventário dos gases do efeito estufa e analisa a 

vulnerabilidade de diferentes fatores da economia nacional, 

incluindo o sistema de saúde, dentro do quadro da 

Comunicação Nacional sobre Mudanças Climáticas em 

conformidade com a provisões da Convenção-Quadro sobre 

Mudanças Climáticas das Nações Unidas (CQNUMC). O 

inventário não é muito detalhado, mas representa bem a 

realidade. Na Costa do Marfim, mecanismos de 

monitoramento e avaliação setoriais controlam o andamento 

das implementações de programas prioritários em vigência. 

Contudo, não há estratégias ou planos de ação para 

monitoramento e avaliação em conjunto dos projetos 

prioritários. 

A Guiné estabeleceu sistemas de monitoramento ambiental 

focados em águas marinhas, diversidade biológica e 

meteorologia. O país utiliza o sistema VRID e sistema de 
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Embora existam 
mecanismos de 

avaliação de desempenho
nos setores da saúde e 
meio ambiente, eles não 
estão interligados.”

Avaliação de Impactos Ambientais ferramentas anteriores à 

aprovação de projetos de desenvolvimento. A Libéria lançou 

a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas (SNMC) para 

harmonizar as atividades sobre as mudanças climáticas sob 

um único quadro e prover coordenação e monitoramento. 

Esse grupo é instituído para aumentar a coordenação 

intersetorial e monitorar programas prioritários. Na África 
do Sul, diferentes departamentos do governo monitoram e 

relatam diferentes aspectos ambientais de acordo com 

certos critérios. O Departamento de Assuntos Ambientais 

está continuamente monitorando a qualidade do ar em 

estações por todo o país, especialmente em áreas 

prioritárias. O Departamento de Assuntos relacionados à 

Água monitora os lençóis e reservatórios, e o Departamento 

da Saúde monitora as condições/doenças através do Sistema 

de Informações do Distrito de Saúde (SIDS). 

Pontos chave 
Em vários países, além dos mecanismos de monitoramento 

e avaliação de projetos específicos, não foram estabelecidos 

mecanismos formais específicos de monitoramento e 

avaliação integrados para programas de saúde e ambiente a 

nível nacional. Isso explica a dificuldade em ressaltar as 

conquistas de ações conjuntas nas áreas da saúde e 

ambiente. Além disso, no que se refere à implementação, o 

monitoramento e a avaliação de desempenho são menos 

priorizados. Embora existam mecanismos de avaliação de 

desempenho nos setores da saúde e ambiente, eles não 

estão interligados. Os programas verticais possuem suas 

atividades de monitoramento e avaliação. Os países não 

possuem indicadores nacionais claramente definidos para 

medir o desempenho de programas conjuntos de saúde e 

ambiente. Alguns países não estabeleceram mecanismos 

conjuntos de monitoramento e avaliação para controlar o 

desempenho da implementação de ações prioritárias na 

saúde e ambiente. Por exemplo, Gana havia estabelecido 

alguns projetos conjuntos de monitoramento, mas não pôde 

sustentá-los devido à problemas de financiamento.
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PONTO DE AÇÃO 8
Criação de mecanismos 

nacionais de monitoramento 

e avaliação para avaliar o 

desempenho na implementação 

de programas prioritários

RESUMO

Houve progresso moderado no estabelecimento de mecanismos 

nacionais de monitoramento e avaliação (M & A). Para além 

dos mecanismos específicos do projecto, não foram criados 

mecanismos formais integrados para programas de saúde 

e ambiente a nível nacional. Isso dificulta a capitalização 

das conquistas das ações conjuntas. Os mecanismos de 

M & A estabelecidos não priorizaram o monitoramento da 

implementação de ações prioritárias de saúde e meio ambiente.

estabeleceram 

mecanismos de 

monitoramento e avaliação 

para avaliar o desempenho 

na implementação de 

programas prioritários

A maioria dos países usa relatórios 

para avaliar desempenhos.

Esses relatórios abrangem desde 

relatórios de estado do ambiente e 

estatísticas de saúde, até relatórios 

sobre áreas prioritárias específicas, 

como o relatório Anual sobre o 

estado do ar na África do Sul.

A periodicidade dos relatórios 

varia muito entre os países. 

Alguns países têm um método 

de publicação sistemático e 

funcional. Muitos outros perdem 

alguns intervalos e só publicam 

relatórios ocasionalmente.

29 DOS 44 
PAÍSES

Os países têm mecanismos 
nacionais ou baseados em 
projetos de M & A

Relatórios de M & A variam 
em funcionalidade e 
periodicidade entre os países1 2

19 DOS 44 PAÍSES
informou sobre os mecanismos 

nacionais de monitoramento e 

avaliação.

5 DOS 44 PAÍSES
relatou atividades de 

monitoramento e avaliação 

específicas do projeto.

Funcionalidade

Cronometragem
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possui um Comitê Técnico de Coordenação 
dentro do Ministério da Saúde, que realiza 
revisões bimestrais de vigilância epidemiológica 
e monitoramento semestral das atividades. Uma 
reunião do comitê diretor da CLT é conduzida pelo 
Ministério do Meio Ambiente.

implementa mecanismos de M & A fornecidos pelo 
Projeto de Apoio Científico para Programas Nacionais de 
Adaptação financiados pela GIZ.

faz uso de Pesquisas Nacionais, como a Pesquisa de 
Monitoramento de Bem-Estar Social e a Pesquisa de 
Medição de Vida Padrão (Medição de vida padrão
Pesquisa). Estes cobrem o progresso em saúde, água e 
saneamento, energia, habitação e outros setores.

produz um relatório através 
do OPV-DoE que destaca.

coordena conjuntamente os 
Ministérios da Saúde e do Meio 
Ambiente e Avaliação.

monitora petróleo e gás 
através do GHS, EPA, 
Comissão de Energia e 
Comissão de Petróleo.

Lançou a Secretaria Nacional de 
Mudanças Climáticas (SNMC) em 
2010 para fornecer coordenação 
e monitoramento em torno das 
mudanças climáticas.

desenvolveu um esboço de 
implementação, monitoramento e 
avaliação do seu PNAC que ainda precisa 
ser implementado.

Guiné Benim

Etiópia

Tanzânia

Maurício
Gana

Liberia

Botsuana

Exemplos de países mostrando o progresso em torno de 
mecanismos e relatórios de M & A3

As principais ferramentas de monitoramento incluem Avaliações de Impacto 
Ambiental, Sistemas Integrados de Vigilância e Resposta a Doenças, Auditorias 
Ambientais e Avaliações de Impacto na Saúde.”
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A importância dos fatores ambientais para a saúde e o 

bem-estar das populações humanas tornou-se cada 

vez mais aparente. Os fatores ambientais são 

conhecidos ou suspeitos de contribuir para doenças crônicas 

importantes cuja incidência aumentou globalmente.5 É, 

portanto, importante desenvolver a capacidade de avaliação 

contínua dos riscos ambientais, exposições e resultados na 

saúde de maneira sistemática. Essa avaliação fornece a base 

para a comunicação efetiva com as partes interessadas e os 

públicos políticos. 

Os relatórios de auto-avaliação dos 44 países respondentes 

indicam que 33 países (75%) estão tomando medidas para 

instituir a prática de avaliação sistemática dos riscos à saúde 

e ao ambiente. Burkina Faso, Gabão, Guiné, Malauí, Maurício, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, e o Zimbábue estão entre 

os países que relatam a avaliação sistemática dos impactos 

no ambiente e na saúde antes da implementação de 

quaisquer projetos de desenvolvimento.Nesses países, o 

processo de avaliação é realizado por meio do envolvimento 

das principais partes interessadas. Os estudos de impacto 

ambiental são sistematicamente realizados para todos os 

projetos, que modificam ou influenciam significativamente o 

ambiente e os meios de subsistência da população; e 

existem quadros legais associados aos impactos ambientais 

que repercutem na saúde. As experiências de Essuatíni, 

Gabão, Malauí, Maurício, Moçambique e África do Sul são 

tomadas como exemplos abaixo.

Conquistas específicas  
de cada país 
Essuatíni possui procedimentos para a avaliação dos 

impactos ambientais e na saúde de políticas, planos e 

projetos. Neste aspecto, o país realiza sistematicamente o 

Estudo do Impacto Ambiental (EIA) em todos os projetos ou 

planos propostos, e há legislação vigente relativa aos EIAs. 

Contudo, o país não realiza sistematicamente o Estudo do 

Impacto na Saúde (EIS). Os EISs não são realizados de forma 

independente; contudo, eles são integrados aos EIAs. 

O Zimbábue realiza avaliações periódicas e intervenções em 

alguns programas, e há instalações/infra-estrutura 

dedicadas à avaliação sistemática nos pontos de entrada, 

estações meteorológicas e laboratórios. No Gabão, o código 

ambiental e as várias leis nacionais exigem que as avaliações 

de impacto ambiental e de saúde sejam realizadas antes da 

implementação de qualquer projeto. O Malauí relata que está 

conduzindo um cumprimento rigoroso do processo de 

avaliação de impacto ambiental em todos os projetos. Existe 

uma avaliação periódica de riscos ambientais relacionados a 

desastres e impactos na saúde dos riscos ambientais à 

saúde. Em Maurício, o Ato de Proteção Ambiental (APA) 

5 - Axelrad, D. A., Kyle, A. D., and Woodruff, T. J. Integrated assess-
ment of environment and health. Journal Environmental Health 
Perspectives: 11(2):439-451, 2006

Ponto de 
Ação 9
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prevê o licenciamento do Estudo do Impacto Ambiental (EIA) 

e os mecanismos preliminares de aprovação de relatórios 

ambientais para a avaliação sistemática de riscos ambientais 

associados aos empreendimentos propostos. Atualmente, 

estão sendo tomadas medidas para a introdução da 

plataforma nacional de licenciamento eletrônico, através da 

qual, os relatórios de Estudo do Impacto Ambiental e os 

relatórios ambientais preliminares serão submetidos, 

processados e aprovados on-line por todas as partes 

interessadas. Embora a seção do Ministério do Ambiente da 

Comissão Nacional de Redução e Gestão de Risco de 

Desastres (MMGRD), em colaboração com o Ministério da 

Saúde, realize avaliações de risco à saúde e ao meio 

ambiente, não há Estudo de Impacto na Saúde (EIS) 

formalizado em políticas ou programas. Em Moçambique, a 

avaliação sistemática do impacto ambiental e social 

(incluindo a saúde) nas perspectivas de implementação de 

projetos de desenvolvimento é regulada por um decreto. O 

processo de avaliação de impacto ambiental e na saúde 

requer o envolvimento de todas as partes interessadas. 

A África do Sul tem uma diretriz sobre a avaliação de 

impacto na saúde ambiental de projetos de desenvolvimento; 

a diretriz provê um roteiro para garantir a consideração dos 

aspectos da saúde humana na avaliação de impacto 

ambiental - contudo, a legislação ambiental existente ainda 

exige emendas para fornecer bases legais. Em vários outros 

países, as avaliações de risco setoriais e de programas 

específicos são realizadas em formato ad hoc. Por exemplo, 

na Etiópia, avaliações de risco foram conduzidas em formato 

ad hoc em tempos de surtos como cólera, dengue, etc. 

Também houve uma avaliação de vulnerabilidade às 

mudanças climáticas conduzidas pelo setor de saúde, setor 

de água e outros setores. No Lesoto, as doenças 

transmitidas pela água e por alimentos foram avaliadas na 

diligência de mapeamento de vulnerabilidade e avaliação de 

risco realizada em julho-agosto de 2018 como parte da 

implementação do projeto do Plano de Ação Nacional para a 

Segurança da Saúde.

Pontos chave 
A maioria dos países realiza avaliações de impacto ambiental 

antes da implementação de qualquer projeto, a fim de prever 

os riscos para o ambiente e a população. No nível político, 

legislações e regulamentações sobre as avaliações de 

impacto ambiental e mecanismos para identificar os riscos 

potenciais a nível da comunidade também estão em vigência. 

No entanto, a avaliação sistemática dos impactos na saúde 

de políticas, planos, e projetos ainda está em seu estágio 

inicial. Melhorias significativas na saúde pública ocorrerão 

se os impactos na saúde forem mais amplamente 

considerados no desenvolvimento de políticas, programas, 

planos e projetos, particularmente em setores 

historicamente vistos como não relacionados à saúde, como 

educação, transporte, agricultura e habitação. A supervisão 

regulatória dos EIAs cabe às autoridades ambientais 

nacionais. O envolvimento das partes interessadas, bem 

como a divulgação de informações, são necessárias como 

parte das EIAs. Na maioria dos países, a avaliação 

sistemática de impacto ambiental e na saúde é limitada à 

implementação de projetos de desenvolvimento.

 

Na maioria dos 
países, a avaliação 

sistemática de impacto 
ambiental e de saúde se 
limita à implementação 
de projetos de 
desenvolvimento.”
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PONTO DE AÇÃO 9
Instituindo a prática de 

avaliação sistemática dos 

riscos à saúde e ao meio 

ambiente

A Lei de Proteção Ambiental (EPA) prevê o licenciamento do EIA e os 

relatórios de aprovação ambiental para avaliar os riscos ambientais 

associados aos empreendimentos propostos.

A Lei Orgânica de Proteção ao Meio Ambiente tornou obrigatória a 

Avaliação do Impacto Ambiental para aprovação de grandes projetos, 

atividades e programas de desenvolvimento.

A avaliação sistemática do impacto ambiental e social dos projetos de 

desenvolvimento é regulada por um decreto. O processo de avaliação de impacto 

ambiental e de saúde requer o envolvimento de todas as partes interessadas.

Legislação sobre 
EISs e EIAs

Os marcos legais aplicam e apoiam a implementação de 
avaliações de impacto em alguns países1

RESUMO

Algum progresso tem sido feito pelos países para 

estabelecer e conduzir avaliações de risco antes da 

implementação de qualquer projeto. Essas avaliações são 

importantes para detectar ou prever impactos ambientais 

na saúde da comunidade. No entanto, a avaliação 

sistemática dos impactos na saúde de políticas, planos ou 

projetos ainda está em seus estágios iniciais. Na maioria 

dos países, as avaliações limitam-se à implementação de 

projetos de desenvolvimento.

Maurício

Ruanda 

Moçambique 

estão tomando medidas para 

instituir a prática de avaliação 

sistemática dos riscos à 

saúde e ao meio ambiente.

33 DOS 44 
PAÍSES
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relatam que integraram 

mecanismos de avaliação do 

impacto ambiental e da saúde

relatam ter EISs independentes, em 

comparação com 26% dos países que 

relataram ter EIAs independentes

Os desafios incluem a falta de infraestrutura, bem como a 
falta de avaliações integradas de saúde e meio ambiente

A maioria das avaliações de saúde e ambientais são realizadas ao 
implementar planos de desenvolvimento ou em uma base ad hoc

Avaliações limitadas de saúde e 
meio ambiente integradas

Desequilíbrios na avaliação da EIS 
e do PAI

2

3

10 DOS 44 PAÍSES 4 DOS 44 PAÍSES23 923% 9% 

Exemplos de países de planos de desenvolvimento e avaliação ad hoc

Principais desafios que limitam a integração da saúde e do meio ambiente nas avaliações
• Baixos recursos ou alocação de orçamento

• Conhecimento limitado

• Falta de pessoal

• Quadros de avaliação obsoletos

• Má colaboração entre as partes interessadas

• Falta de políticas formais

• Mau equipamento

A água e as doenças transmitidas por alimentos foram 

avaliadas no exercício de mapeamento da vulnerabilidade 

e avaliação de risco.

Possui procedimentos de avaliação dos impactos 

ambientais e de saúde de políticas, planos e projetos. 

Essuatíni

Avaliações de risco foram realizadas em tempos de surtos, 

como surto de cólera, surto de dengue.

Etiópia

O código ambiental e as várias leis nacionais exigem que 

as avaliações de impacto ambiental e de saúde sejam 

conduzidas antes da implementação de qualquer projeto.

Gabão

Lesoto
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A dvocacia em questões de saúde e ambiente que 

visam instituições e comunidades, incluindo jovens, 

parlamentares, governos locais, ministérios da 

educação, sociedade civil e setor privado é crucial para 

enfrentar os riscos à saúde e ao ambiente. Os governos 

estão se comunicando com suas populações sobre uma série 

de problemas de saúde e ambiente.

A análise dos relatórios dos países mostra que, em quase 

todos os países, existem atividades de comunicação em 

andamento dentro de seus respectivos setores de saúde e 

ambiente. Em 36 dos 44 países (82%), a Declaração de 

Libreville contribuiu para a construção e melhoria de 

parcerias para a defesa específica e direcionada de questões 

de saúde e ambientais. Parcerias foram estabelecidas em 

várias áreas, como saneamento básico, saúde e mudanças 

climáticas e promoção de resiliência. Nesta rede de 

parcerias, setores governamentais e parceiros de 

desenvolvimento estão coligados. Entre os principais 

parceiros da rede mencionados pelos países estão o 

Movimento WASH; WASH Media Forum; Fórum Multilateral 

Wash e Consórcio para População, Saúde e Ambiente; 

Agências da ONU; Banco Mundial; Agência de Cooperação 

Internacional do Japão (ACIJ), SNV Organização de 

Desenvolvimento da Holanda, Agência Coreana de 

Desenvolvimento Internacional, e ONGs internacionais e 

locais. Em termos de programas de conscientização 

destinados a proteger a saúde humana e preservar o 

ambiente, várias iniciativas foram elaboradas pelos países. 

Entre os países que desenvolveram parcerias para a defesa 

específica e direcionada em questões de saúde e ambiente 

estão Gana, Lesoto, Madagascar, Moçambique, Serra Leoa e 

Uganda.

 

Conquistas específicas  
de cada país
Em Gana, o setor da saúde, em colaboração com um projeto 

iniciado pela OMS e a Coalizão Clima e Ar Limpos (CCAL), 

fundou a Iniciativa de Saúde Urbana (ISU) que visa reduzir as 

mortes e doenças associadas a poluentes atmosféricos e 

climáticos e melhorar a saúde e os benefícios das políticas e 

medidas para combater a poluição do ar e do clima. O ISU 

visa alcançar isso mobilizando e capacitando o setor de 

saúde e usando a posição influente do setor para promover a 

implementação de estratégias de redução de poluentes 

atmosféricos e climáticos, e demonstrando ao público e aos 

tomadores de decisão todos os benefícios que podem ser 

obtidos a partir da implementação de políticas e estratégias 

locais de redução de emissões.

No Lesoto, programas de sensibilização com foco em saúde 

e ambiente são conduzidos regularmente. Esses incluem 

desenvolvimento e disseminação de informação, educação e 

materiais de conscientização. É, contudo, observado que o 

foco é mais o público em vez do direcionamento aos 

Ponto de 
Ação 10



tomadores de decisão para que eles possam apreciar melhor 

as ligações entre saúde e ambiente e, como resultado, 

fornecer mais apoio em termos de alocação de recursos.

Em Moçambique, existem planos nacionais de advocacia e 

comunicação que incorporam questões sobre as ligações 

entre a saúde e o ambiente desenvolvidas em parceria com 

associações locais, como a Liga dos Escoteiros de 

Moçambique e o WWF, que realizam um conjunto de 

iniciativas e atividades que visam conscientizar a 

comunidade sobre as vantagens da conservação da natureza 

em diversos níveis. O Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano implementa um programa de 

conscientização anual sobre conservação nas escolas 

primárias, atualmente envolvendo 5 escolas rurais no distrito 

de Gorongosa (em colaboração com o projeto comunitário de 

sequestro de carbono Envirotrade/EU).

Em Serra Leoa e Madagascar, os respectivos ministérios da 

saúde, através da abordagem do One Health, estão em 

parceria com agências de desenvolvimento para promover a 

advocacia de questões de saúde e ambientais. Em Uganda, o 

Ministério da Saúde trabalha em estreita colaboração com 

organizações da sociedade civil para abordar questões de 

saúde e meio ambiente, e também faz lobby pelo apoio do 

público em geral na adoção de boas práticas para prevenir 

doenças evitáveis e desastres acelerados pelos seres 

humanos. Desde 2009, o Ministério também desenvolve e 

implementa uma parceria público-privada para a política de 

saúde. 

Pontos chave 

Apesar dos esforços significativos realizados pelos 

países para o desenvolvimento de parcerias, conforme 

demonstrado acima, a maioria dos países não possui 

planos nacionais consolidados de advocacia e comunicação 

sobre a ligação entre saúde e ambiente. Na maioria dos 

casos, existem unidades de comunicação específicas 

dentro de programas ou departamentos individuais, e 

suas atividades se encontram limitadas dentro de cada 

setor. Oportunidades para desenvolver atividades focadas 

em comunicação utilizando redes de parlamentares, 

ONGs, programas escolares e avaliações de impacto 

social e ambiental de projetos de desenvolvimento foram 

identificadas, mas não são devidamente consideradas.

43

Oportunidades 
para desenvolver 

atividades focadas em 
comunicação utilizando 
redes de parlamentares, 
ONGs, programas 
escolares e avaliações 
de impacto social e 
ambiental de projetos 
de desenvolvimento 
foram identificadas, mas 
não são devidamente 
consideradas.”



44

PONTO DE AÇÃO 10
Desenvolver parcerias para 

advocacia direcionada e 

específica sobre questões de 

saúde e meio ambiente

RESUMO

Houve um bom progresso, com muitas parcerias de defesa de 

direitos sendo formadas na área de WASH, saúde e mudanças 

climáticas, e promovendo a resiliência da comunidade. No 

entanto, a maioria dos países não possui planos nacionais 

de defesa e comunicação. Na maioria dos casos, existem 

unidades de comunicação específicas dentro de programas 

ou departamentos individuais e suas atividades tendem a ser 

setoriais.

Estabeleceram 

parcerias para a defesa 

de questões de saúde e 

meio ambiente.

36 DOS 44 
PAÍSES

Na maioria dos casos, existem 
unidades de comunicação 
específicas dentro de programas ou 

departamentos individuais. Suas atividades 
são limitadas a dentro do setor.”

7 DOS 44 PAÍSES 
tem planos nacionais de 

comunicação e advocacia.

21 DOS 44 PAÍSES 
desenvolveram parcerias 

de apoio para lidar com 

preocupações relacionadas à 

saúde e ao meio ambiente.

Poucos planos nacionais para 
promover a defesa de direitos

Esses incluem
o setor da saúde

setor ambiental.

Parcerias de advocacia 
direcionadas

&
1616% 

4848% 

Parcerias de advocacia variadas existem, mas a maioria dos 
países não relata ter planos de defesa consolidados1
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Os países desenvolveram parcerias em diversas áreas e com 
muitas partes interessadas

Exemplos de países que desenvolveram parcerias para defesa 
da saúde e meio ambiente direcionada e específica

2

3

Ministérios de  
meio Ambiente

O Movimento WASH e 
outras organizações WASH

Organizações de 
Sociedade Civil

O setor de saúde colabora 

com o projeto Iniciativa de 

Saúde Urbana para promover a 

implementação de estratégias 

de redução de poluentes 

atmosféricos e climáticos.

No Lesoto, as estratégias de 

educação são empregadas para 

aumentar a conscientização 

pública sobre as relações entre 

saúde e meio ambiente, o que 

resultou em maior alocação 

de recursos para questões de 

saúde e meio ambiente.

A conscientização pública sobre 

a conservação da natureza está 

sendo levantada por iniciativas 

criadas em parceria com o 

Fundo Mundial para a Natureza 

e a Liga dos Escoteiros de 

Moçambique.

Gana Lesoto Moçambique

ONGs locais e 
internacionais

Agências da ONU e 
entidades do Grupo de 
Desenvolvimento das 
Nações Unidas, tais como 
Banco Mundial

Organizações de 
cooperação internacional

Ministérios da saúde

Os países informaram sobre parcerias 
dentro das seguintes áreas e projetos 

principais



N a maioria dos países, a alocação orçamentária segue 

uma abordagem setorial. Assim, os setores de saúde 

e meio ambiente usam seu próprio orçamento 

alocado para programas que abordam as ligações entre 

saúde e meio ambiente. Os programas intersetoriais não 

costumam ter recursos orçamentários suficientes para sua 

implementação. O orçamento para instituições públicas 

responsáveis por questões de saúde e ambientais (incluindo 

instituições de pesquisa) são insuficientes com relação às 

suas especificações. 

Dos 44 países que responderam à pesquisa, apenas 9 (20%) 

indicam que houve um equilíbrio na alocação de recursos 

orçamentários para a execução de programas intersetoriais 

de saúde e meio ambiente. Esses são Cabo Verde, Etiópia, 

Malauí, Moçambique, República do Congo, Ruanda, 

Seicheles, Tanzânia e Zimbábue. 

Conquistas específicas  
de cada país
Em Cabo Verde, é criada uma linha orçamental pelo 

Ministério da Saúde para abordar as ligações entre a saúde e 

ambiente, e o Ministério do Ambiente utiliza outros fundos, 

como o fundo ambiental, para tratar da prevenção e 

comunicação de riscos. Na Etiópia, a alocação orçamentária 

segue uma abordagem setorial. Assim, tanto a saúde quanto 

o ambiente usam seu próprio orçamento alocado para 

programas que abordam a ligação entre a saúde e o 

ambiente. Para programas intersetoriais de saúde e 

ambiente, recursos adicionais são mobilizados. Na Tanzânia, 

o Ministério da Fazenda e Planejamento propõe um teto 

orçamentário para cada ministério e garante que eles 

tenham fundos suficientes para implementar as atividades 

aprovadas. A Tanzânia relatou a alocação equitativa de 

recursos do orçamento nacional para programas 

intersetoriais de saúde e ambiente.

Embora tenha sido discutido e acordado que, para cumprir a 

Declaração de Libreville, o Ministério da Saúde contribuiria 

com pelo menos 15% e o Ministério do Ambiente 5% do seu 

orçamento nacional anual, em quase todos os países, houve 

uma alocação inadequada de recursos orçamentários desses 

ministérios para a implementação de projetos intersetoriais. 

Por exemplo, no Mali, a “Coalation Nationale - Campagne 

Internationale pour l’Eau Potable et d’Assainissement” 

(CN-CIEPA) realiza sessões de lobby para parlamentares e 

conselheiros nacionais para aumentar a parcela do 

orçamento nacional alocado ao saneamento básico em 5%, e 

0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), alinhados com o 

compromisso de “Água e Saneamento para Todos”, ao qual o 

Mali é signatário. Da mesma forma, Uganda informou que o 

orçamento do setor ambiental ainda é escasso e requer mais 

conscientização, uma vez que é considerado um setor 

capacitador no plano nacional de desenvolvimento.O 

orçamento do setor da saúde ainda não alcançou a quota de 

15%, tal como estipulado na Declaração de Abuja sobre 
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Financiamento da Saúde (2001), com a atual porcentagem de 

fundos do setor da saúde variando entre 8% e 9%. O governo 

ugandense indica que a saúde será um setor prioritário nos 

próximos anos e que o orçamento da saúde deverá aumentar 

para cobrir mais financiamentos intersetoriais. 

Pontos chave
É evidente, a partir dos relatórios dos países, que há falta de 

compromisso político com a Declaração de Libreville em 

relação à alocação de recursos orçamentários nacionais para 

implementar programas intersetoriais de saúde e ambiente. 

Isso requer muita articulação entre os tomadores de decisão 

como um todo e aqueles dentro de instituições individuais. A 

maioria dos programas intersetoriais implementados em 

nível nacional são atualmente financiados por doadores.
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Programas 
intersetoriais 

não costumam ter 
recursos orçamentários 
suficientes para sua 
implementação.” 
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PONTO DE AÇÃO 11
Equilibrar alocação 

orçamentária para 

programas intersetoriais de 

saúde e meio ambiente

RESUMO

Tem havido pouco progresso no sentido de alcançar um equilíbrio 

na alocação de recursos nacionais para programas intersetoriais 

de saúde e meio ambiente. Onde os orçamentos são alocados 

para instituições públicas intersetoriais, eles geralmente não 

atendem às necessidades de recursos. A advocacia é necessária 

na maioria dos países para estabelecer um maior compromisso 

político com a Declaração de Libreville, bem como para uma 

maior alocação orçamentária para iniciativas intersetoriais.

possuem alocação 

orçamentária equilibrada 

para programas 

intersetoriais de saúde e 

meio ambiente.

9 DOS 44 
PAÍSES

Os países relataram alocação orçamentária insuficiente para 
programas intersetoriais1

do ministério do 
orçamento do meio 
ambiente

15 DOS 44 PAÍSES 
não atendem a esses requisitos. Esses países relatam 

alocações insuficientes de recursos para atividades 

conjuntas.

do ministério do 
orçamento da saúde

Para atender aos requisitos 

da Declaração de Libreville, os 

ministérios da saúde e do meio 

ambiente precisariam contribuir 

com as seguintes parcelas de seus 

orçamentos para iniciativas conjuntas:

5% 
15% 

3434% 
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a

Os países informaram sobre diferentes alocações 
orçamentárias para saúde e meio ambiente4

11 DOS 44 PAÍSES
relataram que haviam alocado um 

orçamento para seu ministério da 

saúde.

10 DOS 44 PAÍSES
relataram que haviam alocado um 

orçamento para seu ministério de 

meio ambiente.

4 DOS 44 PAÍSES
relataram ter uma alocação 

orçamentária conjunta de saúde e 

meio ambiente.

Exemplos de países que 
alocaram recursos para 
iniciativas conjuntas

Países que defendem 
maiores gastos em 
iniciativas conjuntas2 3

Embora o orçamento do setor 
ambiental seja baixo e exija 
mais defesa para gerar apoio, 
Uganda anunciou que a saúde 
será um setor prioritário 
no futuro, o que aumentará 
ainda mais o financiamento 
intersetorial.

A “Coalation Nationale - Campagne 
Internationale Pour l’Eau Potable et 
l’Assainissement” defende que o Mali aumente a 
sua dotação orçamental para WASH

Mali

Uganda

Um orçamento para ligações de saúde e meio ambiente 
é determinado pelo Ministério da Saúde, enquanto o 
Ministério do Meio Ambiente usa outros fundos para tratar 
da prevenção de riscos e comunicação.

Os orçamentos na Etiópia são alocados por setor, 
de modo que os setores da saúde e do meio 
ambiente são alocados fundos para abordar os 
vínculos. O país alocou 2 milhões de dólares para 
programas conjuntos.

Tanzânia relatou uma alocação equitativa do 
orçamento para programas intersetoriais de 
saúde e meio ambiente

Cabo Verde

Etiópia

Tanzânia
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Seção 2:  
Perspectivas
para o futuro
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Resultados escalonáveis 
emergentes de ações 
intersetoriais em âmbito 
nacional

D eclaração Libreville é baseada no reconhecimento de 

que uma boa gestão ambiental promove uma boa 

saúde e consequentemente evita a necessidade de 

investimentos em saúde pública poupando recursos 

financeiros escassos para outros usos na saúde pública. A 

Avaliação de algumasações realizadas em âmbito nacional 

promovem evidência da l que convence tomadores de 

decisão de vários setores a trabalhar juntos em prioridades 

nacionais e continentais. As ações reportadas localmente 

também demonstram que ações ambientais e de saúde 

conjuntas podem ser uma efetiva força catalisadora, 

importantíssima para trazer setores de desenvolvimento 

para a mesa e alcançarem um desenvolvimento sustentável.

A seguir estão alguns exemplos de resultados escalonáveis 

da Declaração Libreville em âmbito nacional.

1. Benim: Desde 2016, importantes reformas marcaram a 

gestão da biodiversidade. Entre elas está incluído o 

banimento da exploração de certas espécies de fauna e flora, 

uma melhor regulamentação da exportação de produtos 

florestais, a intensificação de ações de reflorestamento, e a 

progressivasubstituição de energia provinda da madeira por 

gás. 

2. Etiópia: é um dos beneficiários do Departamento 

Internacional de Desenvolvimento do Reino Unido (DIDRU) 

através do financiamento “Construindo adaptações para as 

mudanças climáticas na saúde em países menos 

desenvolvidos (PMDs) através de uma WASH (Water, 

Sanitation and Hygiene / Água, Saneamento e Higiene) 

resiliente”. O projeto tem como foco dar assistência aos 

países na sua resposta à mudanças nos riscos de saúde que 

são consequência da variação e mudança do clima, através 

de adaptações de práticas mais resilientes de saúde e WASH. 

Principais atividades tomadas no país, nos anos 2013-2018, 

sob essa iniciativa tiveram resultado em: 

a)  Revisão estratégica de políticas nacionais e instrumentos 

Para o aprimoramento da integração das mudanças 

climáticas, considerações de saúde e WASH dentro do 

WASH e políticas de saúde, estratégias e planos de 

implementação; 

b) Desenvolvimento de capacidade nacional aprimorada 

através de níveis locais de resiliência climática WASH e 

planejamento de segurança da água (alcançando 700 

equipes dos setores de saúde e água); 

c) Estabelecimento de planos de segurança da água 

resilientes ao climaem 14 planos pilotos urbanos e 17 em 

localizações rurais (totalizando mais de 1.2 milhões de 

pessoas, e um estimado de 0.6 milhões de mulheres), 

como um preparo melhorado paragestão de riscos 

relacionados ao clima e respostas a emergências 

relacionadas e estes suprimentos de água; 

d) Desenvolvimento de um quadro robusto e da 

implementação de diretrizes para o suporte nacional ao 

lançamento de um planejamento resiliente de segurança 

da água; 

e) Desenvolvimento de maior capacidade para testes de 

qualidade da água e monitoramento (por exemplo, 

através do desenvolvimento de “minilaboratórios”); e 

f) Inclusão de considerações climáticas em programas de 

WASH nacionais (i.e. ONE WASH) também como o Plano 

de Transformação da Saúde da Etiópia (2015/16-2020), o 

Plano de Transformação e Crescimento da Etiópia II 

(2015-2010), assim como o plano anual do setor de 

negócios para WASH. 

3. Guiné: Implementação do programa nacional de 

abastecimento de água e saneamento rural, horizonte 2015; 

implementação do CLTS em 4.410 vilas certificadas; 

desenvolvimento e implementação do Plano de Ação 

Nacional para Adaptação às Mudanças Climáticas; provisões 

de instalações sanitárias nas escolas primárias do país com 

a instalação de dispositivos para lavagem das mãos

4. Quênia: Principais resultados incluem:

a) Em 2014, em uma tentativa para mudar uma incineração 

de dejetos aberta e ineficiente, o país formulou um 

Saudável Manejo Estratégico de Dejetos e Saúde 

Ocupacional e Guias de Segurança.

b) Promoção e adoção de melhores tecnologias disponíveis 

e melhores práticas ambientais através de planos -piloto 

de práticas e tecnologias já provadas: O país está 

atualmente fazendo testes- piloto nas últimas tecnologias 

de manejo de dejetos usando microondas e 

autoclavagem. Eles estão instalando atualmente 10 

microondas de manejo de dejeto hospitalar nas 10 

maiores instituições de saúde que criam o maior volume 

de dejetos, e 5 autoclaves em outras 5 instituições de 

saúde. Existe um projeto em andamento sobre fogões de 

cozinha limpos sendo implementado pelo Ministério de 

Ações conjuntas 
ambientais e de 

saúde podem ser cruciais 
para trazer setores de 
desenvolvimento para 
a mesa para alcançar 
um desenvolvimento 
sustentável.”
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Energia e Petróleo e a Aliança Global de Fogões Limpos, 

em coordenação com o Ministério da Saúde.

c) Capacitação e assistência técnica: O Ministério da Saúde 

formulou vários manuais de treinamento com a finalidade 

de continuamente melhorar a capacidade da sua força de 

trabalho em como melhorar o manejo de problemas 

ambientais, na saúde e de mudanças climáticas. Existe 

um rascunho de um manual de capacitação sobre saúde e 

mudança climáticaque já está em uso.

d) O Ministério da Saúde está promovendo uma parceria 

público-privada, endossando o projeto em andamento do 

Ministério do Ambiente sobre o tratamento de dejetos 

biológicos em Nairóbi e recentemente (abril 2018) 

completou uma parceria público-privada para a gestão de 

dejetos do setor da saúde. 

5. Lesoto: Principais resultados incluem:

a) Desenvolvimento da gestão de dejetos do setor da saúde: 

O sistema e padrão nacional de gestão de dejetos do setor 

da saúde foram desenvolvidos e são operantes A 

capacitação para implementação do sistema foi realizada

b) Projeto WASH: Construção de instalações de água potável 

e sanitárias em vilas selecionadas foram entregues como 

um pacote para os beneficiários.

c) Determinantes sociais da saúde: Duas ações foram 

implementadas:

• Uma resposta multissetorial a problemas de água, 

saneamento e higiene focada na área urbana de 

Mohale’s Hoek: cinco determinantes sociais da saúde 

foram identificados conjuntamente com a comunidade e 

as intervenções foram iniciadas para atacar os 

problemas em cinco fases através de uma abordagem 

multissetorial.

• Iniciativas de configurações saudáveis: implementação 

do conceito de cidades saudáveis no conselho urbano de 

Semonkong e competições escolas saudáveis 

envolvendo 13 escolas na região de Semonkong. As 

ações conjuntas envolveram comunidades locais e 

escolas na identificação de fatores de riscos ambientais 

e na tomada de medidas para resolvê-los.

6. Mali: Houve uma marcante progresso na área da WASH. 

Acesso à água potável segura aumentou de 56% em 2008 

para 74% em 2015 (OMS/UNICEF Programa de 

Monitoramento Conjunto (PMC) relatórios de 2010 a 2017); 

acesso a banheiros públicos aumentou de 11% em 2016 para 

22% em 2012 (Pesquisa Demográfica e de Saúde de Mali de 

2006, 2012-2013); e o índice de defecação a céu aberto 

reduziu de 16% para 8% (PMC 2010 e 2017). Existe também 

uma significante redução de mortalidade materna, neonatal e 

infantil, atribuídas ao melhorado serviço WASH 

implementado seguindo a Declaração Libreville e 

Compromisso de Luanda.

7. Moçambique: Implementação do Programa Nacional de 

Abastecimento de Água e Saneamento Rural (PNAASR) 

http://www.dnaas.gov.mz/Programa-Projectos/PNAASR; um 

programa para combater a malária com um pulverizador 

doméstico; uma educação ambiental, e um programa de 

comunicação e disseminação.

8. Ruanda: tem realizado um significativo progresso em 

alcançar seus objetivos referentes a abastecimento de água 

potável segura e no melhoramento dos serviços sanitários e 

de higiene. A proporção da população usufruindo de uma 

fonte de água potável cresceu de 64.1% (2000) para 84.8% 

(2015), e o objetivo era 82%. Similarmente, a proporção da 

população usando uma instalação sanitária melhorada 

cresceu de 51.5% (2000) para 83.4% (2015), o objetivo era 

74.5%. Progresso similar foi alcançado com a maioria dos 

outros compromissos feitos em Luanda durante o IMCHE2. 

9. São Tomé e Principe: Houve uma melhoria no 

abastecimento de água potável para a população assim como 

no acesso à rede elétrica. Houve uma grande colaboração 

das comunidades na construção e no uso de latrinas 

domésticas. Houve uma significante melhora na 

infraestrutura sanitária nas escolas e centros de saúde no 

distrito de Mézochi e Cantagalo com grande número de 

pessoas tendo acesso a água potável e a casas de banho 

nesses locais. Todas essas ações levaram a uma redução de 

doenças transmitidas pela água, assim como as causas de 

diarréia, que foi reduzida de 7.412 casos em 2014 para 5.706 

casos em 2017, como relatado em um boletim do 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Como resultado 

de ações conjuntas intersetoriais, houve um significante 

decréscimo nos vetores causadores de doenças, 

especialmente malária. O país reportou que houve uma 

diminuição de 26% em morbidade e uma diminuição de 

90.9% na mortalidade (entre os anos de 2013 e 2017). 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) foram exportados 

para uma eliminação segura, fazendeiros atualmente têm 

boas práticas no uso racional de pesticidas e aplicam os 

produtos utilizando EPI (Equipamento de proteção 

individual).

O compromisso de Luanda e os 
principais desafios encontrados 
em sua implementação
Um dos principais resultados do Compromisso de Luanda foi 

a resolução que, como maneira de acelerar a implementação 

da Declaração de Libreville, todos os países africanos 

deveriam completar a Avaliação da Situação e Análise das 

Necessidades (ASAN) e preparar o Plano Nacional de Ações 

Conjuntas até o final de 2012. As pesquisas mostram que 38 

dos 44 países respondentes (86%) completaram seus ASANs; 

e 27 países (61%) tem Planos Nacionais de Ação Conjunta 

para a implementação da Declaração de Libreville sobre 

Saúde e Ambiente. 

O estabelecimento formal da HESA foi outro resultado 

principal da Conferência de Luanda. A HESA é uma 

infraestrutura inovadora e colaborativa para estimular 

políticas e investimentos em favor de uma ação conjunta 

entre saúde e ambiente aprimorada na África. O 
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Em âmbito nacional, existem oportunidades importantes para sustentar intervenções conjuntas entre saúde e ambiente.. 

Oportunidades emergentes para fortalecer intervenções 
conjuntas em âmbito nacional

Políticas

Coordenação

Advocacia, 
comunicação  
e parceria

Monitoramento  
e Avaliação

Priorizar a existência 
na implementação 
de programas 
intersetoriais 

• disponibilidade de políticas, planos, estrutura técnica 

sobre saúde e ambiente;

• o desenvolvimento em andamento de uma política de 

saúde pública nacional com uma prioridade 

estratégica e planos de ação sobre saúde e ambiente;

• envolvimento de autoridades locais e comunidades de 

base (incluindo ONGs) no processo, particularmente 

no que diz respeito a higiene e saneamento, 

adaptação a mudanças climáticas e redução das 

emissões de fuligem (vários países);

• o desenvolvimento de planos nacionais de ação conjunta 

sobre saúde e ambiente em vários países;

• implementação das políticas resilientes de mudanças 

climáticas e estratégias em setores prioritários em 

alguns países;

• existência de convenções e acordos tais como os ODS, 

Agenda África 2063, AMAs (Acordo Ambiental 

Multilateral), o Acordo de Paris, e resoluções UNEA, etc. 

• existência de uma estrutura de coordenação 
multissetorial, como as coordenações técnicas e 
comitês de saúde e ambiente e fóruns 
multissetoriais na maioria dos países; 

• nomeação de pontos focais para a implementação 
da Declaração de Libreville;

• existência de várias plataformas de saúde e 
ambiente, tais como a One Health que integra 
saúde humana, animal e saúde ambiental (em 
vários países);

• implementação do IHR (Regulamentos de Saúde 
Internacional) (2005) e capacidades fundamentais 
que incluem alguns elementos da Declaração de 
Libreville em todos os países;

• A 3ª Conferência Interministerial sobre saúde e 
meio ambiente que esperançosamente reafirmará 
que a Declaração de Libreville é ainda relevante 
para países que precisam avançar levando em 
consideração os ODS. 

• ampla e renovada colaboração e parceria entre 

ONU Ambiente e OMS para acelerar ações de 

contenção de riscos de saúde ambiental;

• envolvimento de vários parceiros, incluindo ONGs 

especializadas nos setores de saúde e ambiente, 

para financiar programas conjuntos de saúde e 

ambiente;

• ratificação de convenções internacionais sobre 

saúde e ambiente e suas implementações

• endosso de AMAs;

• a existência de esboço de projetos que facilitarão 

a busca por financiamento (alguns países);

• envolvimento e participação efetiva de 

autoridades de alto escalão e da comunidade na 

implementação de atividades dos projetos. 

• avaliação do IHR capacidades principais 

(Avaliação Externa Conjunta) em 37 países;

• existência de setores de monitoramento e 

performance e sistemas de avaliação.

• Experiência na implementação de ações 

conjuntas de saúde e ambiente.
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estabelecimento efetivo dessa infraestrutura facilita a 

coordenação de atividades entre as partes interessadas. A 

HESA não foi estabelecida de forma sustentável em vários 

países, e estruturas de coordenação existentes não são 

muito eficazes. Como resultado, a coordenação e 

colaboração entre as partes interessadas é inadequada. 

Existe uma necessidade de fortalecimento.

a) engajamento político institucional em âmbito nacional;

b) arranjos institucionais e estruturas governamentais na 

implementação de programas que abordam 

continuamente saúde, ambiente e mudanças climáticas; e 

c) endosso e formalização dos mecanismos de coordenação 

e planos de implementação. 

Outros desafios chave estratégicos, técnicos e operacionais 

na abordagem do Compromisso de Luanda incluem:

a) Falta de ferramentas nacionais harmonizadas para 

monitoramento e avaliação dos projetos intersetoriais de 

saúde e ambiente; acompanhamento de mecanismos em 

programas conjuntos é fraco; existe uma base de 

informação para avaliação dos impactos d ambiente na 

saúde inadequada; não há suficiente informação baseada 

em evidências para auxiliar na toma de decisões

b) Capacitação e assistência técnica é ainda muito crítica; 

capacidade humana limitada especialmente em áreas de 

análise de risco e pesquisa.

c) Não estabelecimento de um sistema de vigilância 

saúde-ambiente integrado e funcional 

d) Promoção e adoção limitada das melhores tecnologias 

disponíveis e das melhores práticas ambientais, o que é 

muito grave.

e) Financiamento inadequado dos setores de saúde e 

ambiente para implementação de ações conjuntas (em 

vários países), WASH é um tema especificamente crítico. 

Para diminuir a lacuna de recursos, o setor de saúde 

precisa alocar recursos públicos e mobilizar 

agressivamente recursos através do aumento do nível de 

parcerias e colaborações. Nesse tema, alguns países 

expressaram seu apoio para o esforço da OMS 

(Organização Mundial de Saúde) na solicitação e 

credenciamento ao Financiamento Climático Verde (GCF 

- Green Climate Fund);

f) Os determinantes ambientais e socioeconômicos da 

saúde são decisivos, a população local é muito vulnerável 

(baixo nível socioeconômico, analfabetismo e pobreza) 

Conclusão
Reduzir riscos ambientais pode melhorar a saúde humana 

enormemente e é crucial para alcançar os objetivos de 

desenvolvimento sustentável. Um pré-requisito seria um foco 

mais vigoroso na prevenção primária ao colocar um 

ambiente saudável no centro da agenda da saúde. Isso não é 

uma tarefa para os ministérios da saúde e ambiente 

sozinhos. Enfrentar riscos ambientais requer colaboração 

intersetorial. A Declaração Libreville foi forjada com o 

reconhecimento que uma boa gestão ambiental promove boa 

saúde e evita a necessidade de certos tipos de investimentos 

na saúde pública consequentemente salvando recursos 

financeiros escassos para outros usos na saúde pública e até 

mesmo no desenvolvimento. A Avaliação de algumasações 

realizadas a nível nacional promovem evidência da 

efetividade da coordenação intersetorial, que ao longo do 

caminho convence tomadores de decisão de vários setores a

trabalhar juntos em prioridades nacionais e continentais. As 

ações reportadas localmente também demonstram que 

ações conjuntas ambientais e de saúde podem ser uma 

efetiva força catalisadora, importantíssima para trazer 

setores de desenvolvimento para a mesa para alcançar um 

desenvolvimento sustentável. O progresso e resultado 

alcançado até agora, revela sua capacidade e seu potencial 

papel em traduzir as aspirações do continente sobre saúde e 

ambiente em ações.

A HESA (Aliança 
Estratégica entre 

Saúde e Ambiente) não 
foi estabelecida de forma 
sustentável em vários 
países, e as estruturas de 
coordenação existentes 
não são muito eficazes.”



57




