
Delegados do Banco Africano de Desenvolvimento defendem em seminário da 

Assembleia Anual do BAD uma agenda para uma melhor Saúde em África 

 

Lisboa, 6 de Junho de 2011 – “Chegou a hora de mudar a agenda para a Saúde em 

África”, apelou Agnes Soucat, directora do departamento do desenvolvimento humano 

do BAD. Agnes Soucat falava aos participantes de um seminário intitulado “Para além 

da Ajuda: Uma Nova Agenda para o Financiamento da Saúde”, durante a Assembleia 

anual de 2011 do BAD, que decorre em Lisboa, Portugal. 

Segundo Soucat, o BAD, em conjunto com os seus parceiros, continuará a investir 

recursos no apoio ao sector em África. Mas sugeriu que “as principais políticas têm de 

ser suportadas por uma maior eficiência dos orçamentos.” Os países africanos precisam 

de investir nível local para desenvolver os seus sistemas de Saúde, através das suas 

capacidades humanas e tecnológicas de forma mais eficiente”, acrescentou. 

 

O debate centrou-se na necessidade de aprofundar o diálogo entre os ministros das 

Finanças e da Saúde, nos programas de financiamento mais eficientes e mais produtivos 

e numa maior sensibilização na aposta em seguros de Saúde, bem como nos desafios e 

oportunidades para o sector no continente. 

 

Os conferencistas reconheceram que apesar da África sub-saariana constituir apenas 11 

por cento da população mundial, a região regista cerca de 49 por cento de mortes 

maternas, 50 por cento de mortes de crianças abaixo dos cinco anos de idade e 67 por 

cento de casos de IVH/SIDA. 

 

Kamal Elkheshen, vice-presidente do sector operacional, fez um resumo dos principais 

objectivos da instituição, dos seus parceiros e beneficiários, enfatizando o caminho 

percorrido para cumprir os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM) no 

sector da Saúde na região. Acrescentou que os desafios que os países africanos 

enfrentam para atingir os ODM terão de ser totalmente incorporados nas políticas de 

Saúde. 

Apesar das lacunas existentes neste domínio, devido ao reduzido financiamento, “ o 

dinheiro não é remédio para todos os problemas”. 

Por seu turno, Fabrice Sergent do departamento dos recursos humanos do BAD realçou 

que a eficiência se mantém como a palavra-chave no que toca à Saúde, notando que 

diferentes países têm alcançado diferentes resultados devido às desigualdades e 

ineficiências dos orçamentos de sector que precisam de ser seriamente discutidos.  

Sergent observou que é importante promover um maior investimento e acção 

transversais no sector. 

“É necessário promover encontros regulares entre os ministros Africanos das Finanças e 

da Saúde para que se possa atingir uma melhor performance dos sistemas de Saúde, 

quer a nível nacional quer regional”, disse. 

Sergent acrescentou que a ajuda deveria ser apenas um complemento das políticas e 

programas existentes e não se tornar um substituto das mesmas. “O desperdício é um 

dos principais problemas que enfrentamos”, disse. 

As políticas de Saúde do Ruanda desde 1994 e os objectivos entretanto conseguidos na 

última década foram apresentados por Kampeta Sayinzoga, a ministra das Finanças e do 

Planeamento Económico, secretária permanente. Os números indicam que cerca de 90 

por cento da população naquele país tem actualmente acesso a cuidados de Saúde, 



contra 10 por cento em 2002. Sayinzoga disse que o caso ruandês mostra que “os mais 

pobres não se importam de pagar quando os sistemas de Saúde estão bem estruturados e 

são transparentes”. 

Através de um forte empenhamento local (governamental) e de campanhas, e de um 

sistema de „Muttelles‟ (micro-sistemas de Saúde), os seguros de Saúde alcançaram um 

progresso inesperado se se comparar aquele país com os seus vizinhos, nos quais os 

sectores são totalmente financiados por fundos públicos e/ou pelos doares. “É preferível 

apanhar um autocarro do que ficar à espera de uma limusina”, concluiu. 

 

 


