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O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Resolução 2177 (2014) do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, de 18 de setembro de 2014, sobre a paz e a segurança na África, 

– Tendo em conta a Resolução 69/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 19 de 

setembro de 2014, sobre as medidas destinadas a conter e combater o surto de Ébola 

declarado recentemente na África Ocidental, 

– Tendo em conta a decisão do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, no 

sentido de instituir aquela que é primeira missão de emergência sanitária das Nações 

Unidas – a Missão das Nações Unidas para a Resposta de Emergência ao Ébola 

(UNMEER) –, após a adoção da Resolução 69/1 da Assembleia Geral e da Resolução 

2177(2014) do Conselho de Segurança sobre o surto de Ébola, 

– Tendo em conta o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 2005 da Organização 

Mundial da Saúde (WA 32.1), 

– Tendo em conta as recomendações resultantes da consulta da OMS sobre zoonoses, de 5 

de maio de 2004, 

– Tendo em conta a declaração da OMS, de 8 de agosto de 2014, que descreve o surto de 

Ébola como uma emergência de saúde pública à escala internacional, 

– Tendo em conta o roteiro da OMS, de 28 de agosto de 2014, para a resposta ao vírus do 

Ébola e respetivas atualizações, 

– Tendo em conta o relatório do Diretor-Geral da OMS à sessão extraordinária do 

Conselho Executivo sobre o Ébola, realizada em Genebra, em 25 de janeiro de 2015, 

– Tendo em conta a declaração da OMS, de 9 de maio de 2015, sobre o fim da epidemia 

do vírus Ébola na Libéria; 



 

 

– Tendo em conta as Orientações para os Programas de Vacinação na Região Africana no 

Contexto da Epidemia de Ébola, emitidas pela OMS; 

– Tendo em conta a declaração da reunião da primavera de 2015 do grupo Banco Mundial 

– FMI, organizada em Washington DC, de 17 a 19 de abril de 2015, 

– Tendo em conta a conferência internacional sobre «O Ébola: da emergência à 

recuperação», organizada em Bruxelas, em 3 de março de 2015, 

– Tendo em a missão da União Africana «Apoio à luta contra o surto de Ébola na África 

Ocidental» (ASEOWA), criada em 21 de agosto de 2014, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1291/2013, de 11 de dezembro de 2013, que 

cria o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão Europeia (COM(2010)0128), juntamente 

com os documentos SEC(2010)0380, 0381 e 0382, sobre o papel da UE na área da 

saúde mundial, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 24 de outubro de 2014, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o papel da UE na área da saúde 

mundial adotadas na 3011.ª reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros realizada 

em Bruxelas em 10 de maio de 2010, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Negócios Estrangeiros» da União 

Europeia, de 15 de agosto de 2014, 20 de outubro de 2014, 17 de novembro de 2014, 12 

de dezembro de 2014 e 16 de março de 2015, sobre a crise do Ébola na África 

Ocidental, 

– Tendo em conta os relatórios ao Conselho Europeu, de novembro de 2014 e março de 

2015, de Christos Stylianides, Comissário Europeu e coordenador da União para o surto 

de Ébola, 

– Tendo em conta o quadro de resposta abrangente da União Europeia, elaborado pelo 

Serviço Europeu para a Ação Externa e pela Comissão, para o surto de vírus do Ébola 

na África Ocidental, 

– Tendo em conta a iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI de 

2011) e o relatório da Serra Leoa sobre a implementação da EITI em 2011, o relatório 

da Libéria sobre a implementação da EITI em 2012 e o relatório da Guiné sobre a 

implementação da EITI em 2012, 

– Tendo em conta o programa francês RIPOST, «Rede de institutos de saúde pública da 

África Ocidental», 

– Tendo em conta a sua resolução sobre o surto do Ébola, adotada pela Assembleia 

Parlamentar Paritária ACP-UE em Estrasburgo, em França, em 3 de dezembro de 2014, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de setembro de 2014, sobre a resposta da UE ao 



 

 

surto de Ébola1, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e os pareceres da 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão dos 

Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A8-0281/2015), 

A. Considerando que os sistemas de saúde da Libéria, da Serra Leoa e da Guiné 

apresentam enormes lacunas e que estes três países já antes do surto se encontravam 

entre os últimos da classificação do PNUD no que se refere ao Índice de 

Desenvolvimento Humano, com cerca de 80 % dos cidadãos a viver em situação de 

extrema pobreza, e atingiam os valores mais elevados do mundo em termos de 

mortalidade prematura de adultos e de crianças com menos de cinco anos de idade, 

sobretudo na sequência de doenças que tinham tratamento; 

B. Considerando que o surto de Ébola é sistémico a nível local e regional, mas também no 

plano da governação nacional e mundial; 

C. Considerando que a magnitude da catástrofe pode ser atribuída a vários fatores, 

nomeadamente: a incapacidade política dos países afetados de fazerem soar o alarme, a 

resposta inadequada da comunidade internacional, os efeitos devastadores do 

encerramento das fronteiras e das restrições impostas às pessoas, a ineficácia dos 

mecanismos de vigilância e de alerta, a resposta lenta e pouco adaptada quando o 

auxílio foi finalmente mobilizado, a ausência gritante de liderança por parte da OMS e a 

ausência de investigação e de desenvolvimento em matéria de medicamentos, 

diagnósticos e de vacinas; 

D. Considerando que se registaram três novos casos confirmados do vírus Ébola na semana 

finda a 18 de outubro de 2015, todos os quais na Guiné; considerando que o país 

comunicou zero ocorrências durante as duas semanas precedentes; considerando que a 

Serra Leoa comunicou zero ocorrências pela quinta semana consecutiva; considerando 

que, a 3 de setembro de 2015, a OMS declarou a Libéria isenta de risco de transmissão 

do vírus Ébola entre a população humana; considerando que houve 28 512 casos 

confirmados, incluindo 11 313 mortes confirmadas; 

E. Considerando que continua a saber-se demasiado pouco sobre a prevalência, a 

transmissão e o potencial de mutação do vírus Ébola; considerando a confusão 

generalizada e as habituais conceções erradas sobre as causas e consequências do vírus 

Ébola, que perpetuaram a propagação do vírus; considerando que a investigação 

etnográfica também é útil para compreender a forma como as comunidades trabalham e 

como chegar a pessoas de culturas diferentes; 

F. Considerando que o vírus Ébola foi encontrado no sémen e nos fluidos oculares de 

convalescentes; que existem casos isolados evidentes de transmissão sexual, o que 

indicia dificuldades em erradicar o vírus e em determinar o momento em que países 

podem, de facto, ser considerados livres de Ébola; 

G. Considerando que, num grande número de países africanos, os sistemas de saúde e de 
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educação se deterioraram com os programas de ajustamento estrutural impostos pelo 

FMI e pelo Banco Mundial, que exigiram cortes orçamentais no setor público; 

H. Considerando que o surto de Ébola na África Ocidental mostrou que os sistemas de 

saúde nacionais dos países com baixos rendimentos não dispõem dos meios nem a 

resiliência para fazer face a surtos de doenças infeciosas como o Ébola; que o reforço 

dos sistemas de saúde globais se tornou, por conseguinte, parte integrante da 

governação da saúde à escala mundial; 

I. Considerando a importância da cultura e dos costumes na gestão da crise do Ébola1 

J. Considerando que as crianças, adolescentes e mulheres jovens se encontravam entre os 

grupos mais marginalizados e vulneráveis durante esta crise, o que constitui uma séria 

ameaça para a participação das mulheres nas atividades económicas e contribui para o 

aumento das disparidades entre homens e mulheres na educação; considerando que os 

órfãos podem ser confrontados com fenómenos de rejeição e estigmatização; 

K. Considerando que a epidemia de Ébola que afetou a África Ocidental é a maior e mais 

complexa de toda a história desta doença; que a OMS foi alertada pela primeira vez para 

o surto de Ébola em 23 de março de 2014, mas que só em 8 de agosto de 2014 foi o 

mesmo declarado situação de emergência de saúde pública à escala internacional pelo 

Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional; e que, antes do atual 

surto, o vírus Ébola não era considerado um grande desafio no domínio da saúde 

pública; 

L. Considerando que cerca de 500 trabalhadores da saúde morreram infetados por Ébola na 

Guiné, Libéria e Serra Leoa, países que já sofriam de uma grave escassez de pessoal 

antes da crise do Ébola; que os hospitais e os profissionais de saúde não têm capacidade 

para dar resposta a outras doenças devido aos recursos mobilizados para combater a 

epidemia de Ébola; que é necessário proteger as estruturas e os profissionais da saúde, a 

fim de permitir a prestação sustentável de cuidados médicos; 

M. Considerando que muitos doentes que se curaram tiveram de enfrentar a estigmatização 

tanto dos seus familiares como da sociedade; que esta situação afeta especialmente as 

crianças que perderam um ou ambos os pais e que muitas delas foram rejeitadas pelos 

seus familiares sobreviventes, por medo à infeção; 

N. Considerando que é necessário integrar a epidemiologia, a saúde pública e as ciências 

sociais, de modo a tirar as devidas lições do surto de Ébola; 

O. Considerando que nos primeiros meses do surto de Ébola, as ONG de ajuda 

humanitária, nomeadamente os Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha, foram os 

intervenientes mais eficazes, mais bem informados e mais experientes, tendo por isso 

estado na linha da frente durante esta fase da luta contra o vírus; 

P. Considerando que o encerramento de escolas e a tendência para as crianças órfãs se 

tornarem prestadoras de cuidados no seio da família ameaçam criar uma «geração 

perdida» de crianças, privadas de educação formal durante longos períodos de tempo; 

Q. Considerando que, com o seu nível de conhecimentos e a sua capacidade de trabalhar 
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em rede, as organizações que operam no domínio humanitário demonstraram que, no 

início de uma crise, a sua ação pode ser bem mais relevante e eficaz do que a das 

autoridades públicas; 

R. Considerando que a gestão do surto de Ébola fez surgir outro problema que a 

organização Médicos Sem Fronteiras qualificou de «crise dentro da crise», que consiste 

em as pessoas afetadas por outras doenças não se deslocarem ao hospital para evitar a 

sua contaminação pelo vírus do Ébola; 

S. Considerando que a União Europeia, juntamente com os seus Estados-Membros, são os 

maiores doadores de ajuda ao desenvolvimento no mundo, tendo disponibilizado mais 

de 1,39 mil milhões de euros em apoio financeiro para ajudar a conter o surto de vírus 

do Ébola na África Ocidental; que este montante permite à UE negociar com os países 

parceiros e outros doadores no sentido de apoiar o desenvolvimento de um sistema 

nacional de saúde abrangente com base numa estratégia coerente, inclusiva e orientada 

para as necessidades; 

T. Considerando a capacidade efetiva do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas 

para organizar uma logística eficaz suscetível de ser útil, também no futuro, em termos 

de alerta e de resposta; 

U. Considerando que a segurança dos prestadores de cuidados é essencial para a 

mobilização internacional de trabalhadores do setor da saúde; 

V. Considerando que o Conselho Europeu nomeou, em 23 de outubro de 2014, um 

coordenador da UE para o Ébola, na pessoa do Comissário responsável pela Ajuda 

Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, que, desde 12 de novembro de 

2014, visitou os países mais afetados, juntamente com o Comissário responsável pela 

Saúde, Vytenis Andriukaitis; 

W. Considerando que as Nações Unidas, a OMS e a Comissão Europeia criaram processos 

de avaliação sobre a gestão do surto; 

X. Considerando que a da OMS, na sua declaração de abril de 2015, admitiu que o mundo 

e a OMS estão mal preparados para fazer face a um surto de longa duração; 

Y. Considerando que se impõe uma melhoria da governação internacional em matéria de 

gestão de crises sanitárias; 

Z. Considerando que o acesso aos medicamentos é um elemento fundamental do direito à 

saúde; 

AA. Considerando que 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso às vacinas 

ou tratamentos médicos de que necessitam para continuarem vivos e com saúde; 

AB. Considerando que o acesso aos medicamentos, bem como a investigação e o 

desenvolvimento nesta matéria, devem corresponder prioritariamente às necessidades 

dos doentes, independentemente do facto de viverem na União ou nos países em 

desenvolvimento; 

AC. Considerando que a Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores é a maior parceria 

público-privada do mundo no domínio das ciências da vida, com um orçamento de 3,3 



 

 

mil milhões de euros para o período de 2014-2024, dos quais 1,638 mil milhões de 

euros provêm do programa Horizonte 2020; 

AD. Considerando que o trauma provocado pelo Ébola deixou as pessoas desconfiadas em 

relação às estruturas de saúde, deixou os profissionais da saúde receosos de retomarem 

o serviço e deixou as comunidades empobrecidas e desconfiadas; considerando a 

urgência de relançar serviços de saúde básicos; considerando ainda que é indispensável 

criar sistemas de saúde robustos e eficazes, incluindo a mutualização de riscos, em 

todos os países em desenvolvimento, o que também pressupõe uma sólida formação do 

pessoal médico local; 

AE. Considerando que a crise do Ébola arrastou os países afetados pelo vírus para a recessão 

e que, em resultado disso, só em 2015, de acordo com o Banco Mundial, o PIB dos três 

países mais afetados sofrerá uma redução de 2 mil milhões de dólares; 

AF. Considerando que os três países em questão solicitaram ao FMI e ao Banco Mundial um 

«plano Marshall» da ordem dos 7 500 milhões de euros para os ajudar a sair da crise 

económica; 

AG. Considerando que determinadas ONG apelaram ao Banco Mundial para que concedesse 

1,7 mil milhões de dólares a estes países para lhes permitir melhorar as suas 

infraestruturas sanitárias de forma duradoura; 

AH. Considerando que a comunidade internacional deve permanecer atenta e que o objetivo 

visado é o de atingir a fase pós-Ébola sem novos casos de contaminação a longo prazo; 

AI. Considerando que as boas práticas de higiene são indispensáveis; que, porém, estes três 

países carecem de sistemas de abastecimento de água e de saneamento suficientemente 

eficazes; 

AJ. Considerando que que é de recear que, em caso de novo surto, a magnitude do número 

de mortes se venha a repetir; 

AK. Considerando que a Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, o 

Comissário responsável pela Ajuda Humanitária e coordenador da UE para o Ébola, 

Christos Stylianides, o Comissário Europeu responsável pela Cooperação Internacional 

e o Desenvolvimento, Neven Mimica, deputados ao Parlamento Europeu, governos e 

deputados aos parlamentos dos Estados-Membros apelaram repetidamente para o 

reforço dos sistemas de saúde; 

AL. Considerando que, no âmbito do 11.º FED, o reforço dos sistemas de saúde e dos 

serviços de abastecimento de água e saneamento só figura entre os setores prioritários 

na Guiné, o mesmo não acontecendo na Libéria e na Serra Leoa; 

AM. Considerando que a Comunicação da Comissão Europeia sobre o papel da UE na área 

da saúde mundial (COM(2010)0128) apresenta uma estratégia global de saúde, 

inclusiva, holística e baseada nas necessidades, que foi aprovada pelos 

Estados-Membros; 

AN. Considerando que nem todos os Estados aplicaram plenamente o RSI; que o RSI 

deveria ser revisto à luz da experiência adquirida durante a mais recente epidemia de 

Ébola; 



 

 

AO. Considerando que pouco se sabe sobre zoonoses potencialmente perigosas; que a 

alimentação, as práticas agrícolas, a desflorestação e o comércio de animais ou de 

produtos animais conduziram à emergência e desenvolvimento de novas zoonoses, 

como a gripe aviária, o Ébola e o VIH; 

AP. Considerando que a OMS recomenda a coordenação entre saúde pública e medicina 

veterinária; 

AQ. Considerando que uma delegação da Comissão do Desenvolvimento visitará a Serra 

Leoa, em novembro de 2015; 

1. Critica a lentidão da resposta internacional à crise durante os primeiros meses; chama, 

no entanto, a atenção para a reação e o empenho demonstrados pela União Europeia e 

os seus Estados-Membros desde março de 2014 no sentido de contribuir para conter a 

propagação do vírus Ébola; regista o crescente empenho da UE e dos Estados-Membros 

nos domínios da ajuda humanitária e da ajuda ao desenvolvimento, da logística e da 

investigação para dar resposta à crise; 

2. Congratula-se com o desenvolvimento, em tempo recorde, de uma nova vacina, 

administrada na Guiné a partir de 23 de março de 2015 e que comprovou ser eficaz a 

100 %, e solicita um acesso urgente e garantido a esta vacina, a um preço acessível a 

todos na Libéria e Serra Leoa; 

3. Considera que não se deverá reduzir a vigilância em relação a alguns casos novos de 

Ébola, cujo modo de transmissão é ainda desconhecido.  

4. Solicita a todas as partes interessadas, em especial aos governos dos países em 

desenvolvimento, às instituições da UE e às organizações internacionais que retirem os 

ensinamentos desta crise, incluindo no que se refere ao impacto negativo sobre o setor 

da saúde nos países em desenvolvimento, das condicionalidades impostas pelo FMI e o 

Banco Mundial nos mecanismos de ajustamento estrutural, e que estabeleçam métodos 

que permitam lutar eficazmente contra as crises sanitárias de envergadura internacional; 

5. Toma nota, neste contexto, da reforma anunciada pelo diretor da OMS em 18 de maio 

de 2015, nomeadamente no tocante à criação de um novo programa de emergência e de 

uma reserva mundial de pessoal que poderá ser mobilizado rapidamente no terreno, bem 

como a criação de um novo fundo de reserva no valor de 100 milhões de USD, 

especificamente dedicado a situações de emergência; acolhe favoravelmente o 

compromisso de, no espaço de dois anos, aumentar o orçamento da OMS em 10 %, 

elevando-o para 4,5 mil milhões de USD; 

6. Apela à comunidade internacional para que promova campanhas informativas e 

educativas nos países em causa; salienta a importância capital das campanhas de 

prevenção e de informação na gestão da crise, nomeadamente, para limitar a 

contaminação e aumentar a sensibilização para as práticas pouco seguras que devem ser 

evitadas; realça a importância de dispor de meios de difusão da informação alternativos; 

7. Sublinha a enorme importância de combater o aumento das tensões entre grupos 

provocado pelo surto de Ébola, na medida em que as mitificações podem levar a que a 

responsabilidade pelo surto seja atribuída a determinados grupos étnicos; 

8. Considera que a resposta a longo prazo da União Europeia, para além da ajuda de 



 

 

emergência, deverá consistir antes de mais numa ajuda ao desenvolvimento, que inclui 

os investimentos necessários no domínio da saúde para promover a resiliência, em 

especial em termos de organização e gestão dos sistemas de saúde, vigilância e 

informação em matéria de saúde, sistemas de aprovisionamento de medicamentos, 

governação interna e consolidação do Estado, e depois numa focalização na ajuda ao 

relançamento da economia dos três países; 

9. Apela às autoridades para que tomem em consideração os ensinamentos colhidos em 

relação ao fenómeno de estigmatização e os apliquem noutras crises humanitárias 

semelhantes que possam vir a ocorrer; 

10. Reitera a importância da prevenção de conflitos, uma vez que os conflitos e a 

fragilidade têm um impacto muito negativo nos sistemas de saúde; 

11. Solicita que seja criada uma equipa europeia permanente de ação rápida que 

compreenda peritos, equipas de apoio nos laboratórios, epidemiologistas e uma 

infraestrutura logística, incluindo laboratórios móveis, que possa estar operacional a 

curto prazo; salienta, em particular, o valor acrescentado da ação da União Europeia no 

domínio da «despistagem nas fronteiras», tanto terrestres como marítimas, tanto mais 

que as autoridades sanitárias norte-americanas exercem um trabalho notável de 

despistagem nos aeroportos, prática essa que a União poderia utilizar e dela beneficiar; 

12. Insta igualmente a União Europeia a apoiar a criação de uma rede de pontos de 

monitorização nos países em desenvolvimento para permitir detetar o mais rapidamente 

possível novos casos de doenças infeciosas que possam tornar-se pandémicas, a fim de 

criar uma rede sentinela nesses países; 

13. Reconhece a necessidade de apoiar a criação de cooperações entre a UE e os seus 

Estados-Membros e os países em desenvolvimento, nomeadamente os da África 

Ocidental, em matéria de formação do pessoal médico; 

14. Salienta a importância de reforçar os sistemas de proteção e de evacuação rápida dos 

profissionais de saúde internacionais; 

15. Lamenta que as anteriores reformas e ajustamentos, bem como a condução de políticas 

de desenvolvimento assimétricas, tenham contribuído para sistemas de saúde ineficazes; 

insta a Comissão a ajudar os três países a desenvolverem o seu próprio sistema de saúde 

pública, para que se possa contribuir para as suas necessidades básicas neste domínio e 

para que esses países possam criar infraestruturas que assegurem o acesso aos cuidados 

de saúde pública a todos os cidadãos; entende, em especial, que a construção de um 

sistema de saúde resiliente a longo prazo exige, inter alia: (i) o investimento de recursos 

nos serviços básicos de saúde pública, (ii) a garantia de cuidados de saúde seguros e de 

qualidade, aumentando os recursos destinados à formação, supervisão e remuneração 

adequada dos profissionais da saúde, bem como a garantia de acesso a medicamentos 

seguros; iii) o envolvimento das partes interessadas a nível local e das comunidades no 

planeamento, desenvolvimento e resposta a situações de crise; exorta os doadores 

internacionais a aumentarem a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) atribuída a 

estes países através dos sistemas nacionais, designadamente o apoio orçamental; exorta 

a Comissão a estabelecer, em cooperação com os países parceiros, a OMS, o Banco 

Mundial e outros doadores, planos de saúde e procedimentos de supervisão coerentes 

em função das necessidades; 



 

 

16. Salienta que as respostas devem procurar suprir as lacunas em termos de representação 

das mulheres, acesso à saúde e aos serviços e destruição dos meios de subsistência; 

salienta, em particular, a necessidade de oferecer serviços básicos e cuidados de saúde 

de alta qualidade, especialmente no que se refere aos cuidados de maternidade e aos 

serviços de ginecologia e obstetrícia; 

17. Congratula-se com a Comunicação da Comissão sobre o papel da UE na área da saúde 

mundial (COM(2010)0128) e a sua visão global sobre sistemas de saúde abrangentes, a 

sua abordagem horizontal e os seus esforços em prol de uma cobertura universal dos 

cuidados de saúde; encoraja a Comissão a rever a presente comunicação à luz dos novos 

conhecimentos adquiridos durante a crise do Ébola, mantendo a abordagem global e 

horizontal, e a apresentar e a executar um programa de ação em tempo oportuno; 

18. Salienta, em geral, a necessidade de os países em desenvolvimento preverem, a título 

prioritário, rubricas orçamentais para a criação de sistemas de segurança social e de 

saúde públicos sólidos e resilientes, construírem um número suficiente de 

infraestruturas sanitárias permanentes bem equipadas (nomeadamente laboratórios, 

sistemas de abastecimento de água e de saneamento) e prestarem serviços básicos e 

cuidados de qualidade; salienta a necessidade de dispor de um número suficiente de 

profissionais da saúde por população registada e insta os governos dos países afetados a 

zelar por que os trabalhadores do setor da saúde sejam pagos e por que o dinheiro para a 

saúde chegue às pessoas; reconhece, todavia, que crises como esta não podem ser 

resolvidas apenas pelos sistemas de saúde, sendo necessária uma abordagem abrangente 

que envolva diferentes setores (designadamente, educação e formação, saneamento, 

segurança alimentar e água potável) para combater as lacunas críticas em todos os 

serviços essenciais; sublinha, simultaneamente, que a educação para as dimensões 

culturais e as crenças também é fundamental para a recuperação; 

19. Salienta que o investimento no setor da saúde é um importante motor de 

desenvolvimento económico e contribui para a redução da pobreza nos países em 

desenvolvimento; congratula-se com a inclusão do objetivo 3, «Garantir uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades» na proposta relativa 

aos futuros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

20. Salienta que os planos de financiamento a longo prazo necessários para criar sistemas 

de saúde resilientes e abrangentes devem incluir um número suficiente de pessoal 

qualificado da área da saúde, o acesso a uma quantidade suficiente de material médico e 

sistemas sólidos de informação sobre saúde; 

21. Solicita que as infraestruturas de investigação sejam reforçadas mediante a criação de 

um «centro regional público de investigação sobre doenças infeciosas» na África 

Ocidental e a cooperação interuniversidades com a participação da UE e dos seus 

Estados-Membros; 

22. Salienta a necessidade de combater as desigualdades sociais para construir um sistema 

de saúde pública sustentável e resiliente; apoia, para o efeito, a instituição de uma 

cobertura universal de saúde financiada por fundos públicos, gratuita no ponto de 

utilização, e insta a Comissão, juntamente com os países parceiros e outros doadores, a 

apresentar assim que possível um programa para estabelecer uma cobertura universal no 

domínio da saúde, que irá garantir a mutualização dos riscos de saúde; 



 

 

23. Apela a todos os países para que se empenhem na cobertura universal dos cuidados de 

saúde e desenvolvam um plano identificando os recursos nacionais e o possível 

financiamento internacional para atingir este objetivo; apoia o objetivo de aumentar as 

despesas com os cuidados de saúde em todos os países para o mínimo reconhecido de 

86 dólares por pessoa para os serviços de saúde essenciais; 

24. Congratula-se com a conferência internacional de alto nível sobre o vírus Ébola, 

realizada em 3 de março de 2015 sob a égide da UE e dos principais parceiros com o 

objetivo, não só de erradicar o Ébola, mas também de avaliar o impacto nos países 

afetados, por forma a garantir que a ajuda ao desenvolvimento dê continuidade aos 

esforços humanitários; 

25. Defende a ideia da criação de um «plano Marshall» para relançar a economia destes 

países; sugere a oferta de assistência técnica à administração para reforçar as suas 

capacidades e garantir que o dinheiro chegue às pessoas e não seja desviado para fins de 

corrupção ou outros; 

26. Congratula-se com os esforços tendentes a aliviar as obrigações internacionais em 

matéria de dívida dos países afetados pelo surto do Ébola; 

27. Considera que a eficácia das parcerias entre a União Europeia e os países da zona de 

crise só poderá ser assegurada se a Libéria, a Guiné e a Serra Leoa estiverem aptas a 

tomar as rédeas do seu próprio desenvolvimento o mais rapidamente possível; 

28. Considera que o programa do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento deve ser revisto, 

a fim de assegurar que os investimentos no domínio da saúde e da boa governação se 

tornem áreas prioritárias em todos os países com infraestruturas públicas frágeis; 

declara-se preocupado pelo facto de a saúde, a água e o saneamento não figurarem entre 

os setores prioritários nos programas indicativos nacionais da Libéria e da Serra Leoa; 

exorta a Comissão a criar mecanismos para um controlo mais rigoroso da ajuda; 

29. Considera que a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual (QFP) não poderá 

continuar a ignorar o subfinanciamento estrutural da ação humanitária da União 

Europeia; 

30. Felicita a ação dos agentes humanitários e do pessoal médico no terreno, que, com o 

risco da própria vida, envidaram os máximos esforços para conter esta grave crise 

sanitária 

31. Felicita a Missão das Nações Unidas para a Resposta de Emergência ao Ébola 

(UNMEER), as organizações parceiras e as organizações não-governamentais 

humanitárias, tais como os Médicos Sem Fronteiras, a Federação Internacional das 

Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Emergency, entre outras, 

pelo trabalho realizado no terreno e acolhe com satisfação a sua enorme contribuição e 

ajuda no controlo deste surto; lamenta os casos de tratamento inadequado dos 

profissionais de saúde e demais pessoal envolvido na luta contra o surto de Ébola após o 

seu regresso de África; 

32. Considera que o acesso aos medicamentos não deveria, por princípio, depender do 

poder de compra dos pacientes, mas responder às necessidades do doente, e que o 

mercado não deveria decidir unilateralmente quais os medicamentos a produzir; 



 

 

33. Insta a União Europeia e os seus Estados-Membros a observarem o princípio da 

coerência das políticas da UE numa perspetiva de desenvolvimento, enunciado no artigo 

208.º do TFUE, através da promoção de um comércio internacional justo e equitativo, 

bem como de políticas de investigação médica e de inovação que promovam e facilitem 

o acesso universal aos medicamentos; 

34. Exorta a Comissão a analisar modelos alternativos aos baseados em monopólios de 

patentes sempre que se trate do desenvolvimento de medicamentos ou vacinas por 

parcerias público-privadas, nomeadamente a Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores, 

que possam garantir a acessibilidade dos doentes a tratamentos, a sustentabilidade dos 

orçamentos para cuidados de saúde e uma resposta eficaz a situações de crise como a 

causada pelo vírus Ébola, ou ameaças semelhantes; 

35. Recorda a importância de reforçar a capacidade de investigação na luta epidemiológica 

a nível mundial, desenvolver testes rápidos e garantir o acesso às vacinas; congratula-se, 

neste contexto, por terem sido mobilizados muitos fundos de investigação da UE para a 

luta contra o vírus Ébola, nomeadamente através da Iniciativa sobre Medicamentos 

Inovadores, do Programa Horizonte 2020 e da Parceria entre a Europa e os Países em 

Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP); sublinha que, não 

obstante as vacinas serem positivas, provavelmente não são o mais indicado para 

erradicar o vírus do Ébola, uma vez que este está a mutar; salienta, por conseguinte, que 

deverá ser dada prioridade ao financiamento destinado a reforçar os sistemas de saúde, a 

higiene, o confinamento, a realização de testes rápidos e fiáveis em ambientes tropicais 

e os medicamentos contra o vírus e os seus sintomas; 

36. Exorta todas as partes interessadas a promoverem a formação do público em matéria de 

saúde, concentrando-se na questão dos costumes que são incompatíveis com a luta 

contra a propagação da doença; 

37. Salienta que a UE deve promover um financiamento eficaz e equitativo de uma 

investigação em benefício de todos e a assegurar que das inovações e intervenções 

resultem soluções de fácil acesso e a preços acessíveis; reitera, em particular, que 

devem ser especialmente analisados os modelos que dissociem os custos da 

Investigação e Desenvolvimento (I&D) e os preços dos medicamentos, incluindo as 

possibilidades de transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento; 

38. Reitera a necessidade de investir em doenças negligenciadas; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que prossiga o debate nesta matéria e lance uma ampla cooperação 

público-privada, desde que sejam introduzidas medidas de salvaguarda para evitar que 

as parcerias público-privadas prejudiquem as pessoas vulneráveis num mercado não 

regulamentado, com vista a reforçar os sistemas nacionais de saúde e a facilitar as 

transferências de resultados para a população em causa; congratula-se, a este respeito, 

com o facto de, no âmbito da abordagem da necessidade urgente de investigação de 

novos tratamentos, a UE tenha disponibilizado 138 milhões de euros para projetos de 

desenvolvimento de ensaios clínicos relativos a novas vacinas, testes de diagnóstico 

rápido e tratamentos no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020 e da Iniciativa 

sobre Medicamentos Inovadores; aplaude a indústria farmacêutica europeia, que afetou 

igualmente recursos significativos para apoiar os esforços de investigação: 

39. Sublinha que o Ébola e outras epidemias são ameaças transnacionais que requerem uma 

cooperação internacional; insta a OMS a rever o RSI tendo em vista a incorporação da 



 

 

responsabilidade interdependente e do apoio financeiro, inclusive para a abordagem das 

causas profundas;  

40. Acolhe favoravelmente, à luz da insuficiência da aplicação do RSI e da falta de 

vigilância epidemiológica, o programa francês RIPOST «rede de institutos de saúde 

pública da África Ocidental»; 

41. Salienta que, agora que o surto se encontra em declínio, enquanto o vírus permanece nas 

gónadas durante meses após a recuperação, orientação sexual e planeamento familiar 

devem ser disponibilizados como parte do sistema de saúde e de educação; 

42. Salienta que é mais do que provável que venha a surgir uma crise alimentar na 

sequência da epidemia, a qual abalou os pequenos agricultores; insta os Estados-

Membros, a Comissão e a comunidade internacional a investirem no seu 

desenvolvimento a longo prazo, para garantir que as explorações agrícolas e a futura 

segurança alimentar da África Ocidental não sejam postas em risco; 

43. Solicita à sua comissão competente que acompanhe a gestão da crise em estreita 

colaboração com o coordenador da União para o Ébola e após a missão do Parlamento à 

Serra Leoa, antes de apresentar uma avaliação definitiva com base em critérios bem 

definidos; 

44. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos Estados-

Membros, aos governos e aos parlamentos da União Africana, ao Secretário-Geral das 

Nações Unidas e à Organização Mundial de Saúde.  

 

 


