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PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS 2014-2019 MODIFICADO (RASCUNHO) 

 

Revisão do Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 

 

 

Introdução e antecedentes 

 

1. O Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (o Plano) é 

o instrumento de planejamento de nível mais elevado da Organização, aprovado pelos 

Estados Membros. O Plano determina a direção estratégica, as prioridades e os resultados 

(de impacto e efeito) a serem atingidos durante o período de planejamento.  

 

2. O Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 foi elaborado em 2013 com extensa 

colaboração e consulta entre os Estados Membros da OPAS e a Repartição Sanitária 

Pan-Americana (RSPA). Um Grupo Consultor de Países com 12 membros (CCG), 

nomeado pelo Comitê Executivo da OPAS, proporcionou aportes técnicos e estratégicos 

para a elaboração do Plano. Os membros do CCG foram Argentina, Barbados, Brasil, 

Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Granada, México, Panamá, Paraguai e Peru 

(Presidente do Grupo). Foram realizadas consultas em 48 países e territórios, envolvendo 

mais de 1.100 profissionais da saúde, que proporcionaram insumos essenciais para a 

formulação do Plano.  

 

3. O Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 foi aprovado pelos Estados Membros 

durante o 52º Conselho Diretor em outubro de 2013 (Resolução CD52.R8).  

 

4. O Plano Estratégico 2014-2019 contém uma cadeia de resultados revisada, 

desenvolvida conjuntamente pelos Estados Membros da OPAS e pela Repartição 

Sanitária Pan-Americana (RSPA). Esta cadeia de resultados estabelece as bases para a 

responsabilidade conjunta e prestação de contas dos Estados Membros e da RSPA pela 

monitoração e avaliação do Plano. Em resposta às recomendações dos Estados Membros, 

o Plano Estratégico 2014-2019 também introduziu uma nova estrutura de estratificação 

das prioridades programáticas para concentrar o trabalho da Organização durante a 

implementação do Plano e suplementar a implementação da Política do Orçamento da 

OPAS.  
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5. Embora os Estados Membros tenham respaldado sem reservas o Plano Estratégico 

2014-2019 e o caráter inclusivo do processo de elaboração do mesmo, eles expressaram o 

desejo de examinar e refinar ainda mais alguns elementos chave do plano caso 

necessário.  

 

6. Portanto, em conformidade com a Resolução CD52.R8, a 153ª Sessão do Comitê 

Executivo, realizada em outubro de 2013, estabeleceu um Grupo de Trabalho de Países 

(CWG) para trabalhar com a RSPA nos seguintes aspectos: 

 

a) concluir o compêndio de indicadores e levar a cabo um processo de validação das 

linhas de base e metas para o Plano Estratégico 2014-2019;  

b) prestar assessoria sobre a instituição de um sistema abrangente e responsável de 

monitoramento e avaliação para o Plano Estratégico 2014-2019, usando e 

expandindo, conforme necessário, os sistemas existentes de informação da 

Organização;  

c) realizar uma análise da estrutura de estratificação das prioridades programáticas 

do Plano Estratégico 2014-2019 e fazer recomendações para o seu 

aprimoramento; e 

d) apresentar aos Órgãos Diretores da OPAS os resultados da validação dos 

indicadores para a aprovação das linhas de base e metas revisadas para o Plano 

Estratégico 2014-2019.  

 

7. O CWG compreende 12 Estados Membros: Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, 

Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguai e Peru. O 

Grupo inclui Estados Membros do Comitê Executivo da OPAS e membros anteriores do 

CCG. O CWG é presidido pelo Brasil e conjuntamente por El Salvador, e a RSPA serve 

como a secretaria técnica do Grupo.  

 

8. Como determinado no plano de trabalho de CWG (em anexo), o grupo está 

levando a cabo suas funções mediante reuniões virtuais e duas reuniões presenciais para 

cumprir as responsabilidades designadas pelo Comitê Executivo da OPAS, conforme 

indicado acima.  

 

9. A finalidade deste documento é providenciar aos Estados Membros uma 

atualização sobre o trabalho do CWG, inclusive os avanços obtidos e os próximos passos. 

Também pretende-se obter subsídios e orientações dos Estados Membros enquanto o 

CWG empreende os próximos passos essenciais antes da apresentação do seu informe ao 

53º Conselho Diretor em setembro de 2014.  

 

Relatório de progresso 

10. Em conformidade com os acordos firmados durante a 153ª Sessão do Comitê 

Executivo, as autoridades sanitárias dos 12 Estados Membros do CWG confirmaram seu 

compromisso de apoiar o processo e nomearam um delegado para o grupo. Os membros 
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do CWG incluem funcionários seniores dos Ministérios da Saúde, com vasta experiência 

em saúde pública, administração dos serviços de saúde, e planejamento, monitoramento e 

avaliação de saúde em âmbito nacional.  

 

11. Desde a nomeação de seus membros, o CWG já realizou duas sessões virtuais e 

uma reunião presencial no Brasil. O resumo abaixo apresenta as atividades empreendidas 

até o final de abril de 2014. Mais informações serão fornecidas ao Comitê Executivo.  

a) Em janeiro de 2014, o secretariado técnico da RSPA formulou um projeto de 

diretrizes e uma proposta de plano de trabalho para o CWG.  

b) Em fevereiro de 2014, o CWG realizou sua primeira reunião virtual. Durante esta 

reunião, o CWG modificou e aprovou as diretrizes e o plano de trabalho. Uma 

cópia do plano de trabalho segue em anexo.  

c) Em março de 2014, o CWG iniciou a análise do projeto do compêndio de 

indicadores de resultado, e, durante sua segunda sessão virtual, acordou uma 

metodologia para conclusão de sua análise e realização de quaisquer revisões.  

d) Em abril de 2014, o CWG teve sua primeira reunião presencial, no Brasil. Os 

produtos desta reunião incluíram: i) versão revisada do compêndio de indicadores 

e definição do processo para validação das linhas de base e metas; ii) análise 

inicial da estrutura de estratificação das prioridades programáticas do Plano 

Estratégico 2014-2019 da OPAS e definição dos próximos passos para a 

conclusão de sua revisão; e iii) definição do processo para monitoramento e 

avaliação conjunta do Plano Estratégico 2014-2019.  

 

12. O Ministério da Saúde do Brasil sediou a reunião. O secretariado técnico da 

RSPA e a Representação da OPAS/OMS no Brasil colaboraram com o CWG para 

alcançar os resultados da reunião.  

 

13. O Grupo continuará trabalhando de maneira virtual durante os meses de maio e 

junho de 2014. O Grupo realizará sua segunda reunião presencial em meados de julho 

para concluir as tarefas pendentes. O relatório será apresentado ao 53º Conselho Diretor.  

 

Ação pelo Comitê Executivo 

 

14. Solicita-se ao Comitê Executivo que examine os avanços feitos pelo CWG na 

revisão do Plano Estratégico da OPAS para 2014-2019 e dê quaisquer orientações que 

facilitariam a finalização deste importante processo.  

 

 

Anexo
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Anexo - Plano de Trabalho do CWG: janeiro a outubro de 2014 
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1 Nomeação dos membros dos CWG 

pelos ministérios da saúde (MS)

Estados 

Membros - 

MS

2 1ª sessão virtual para revisar 

plano de trabalho e metodologia 

de trabalho

RSPA/PBU

3 Sessões virtuais para analisar 

avanços

RSPA/PBU

4 Análise de definição, mensuração 

e viabilidade de indicadores de 

impacto

CWG

5 Conclusão do compêndio de 

indicadores para produtos e 

efeitos

RSPA/PBU e 

Grupo 

Técnico

6 Revisão do compêndio de 

indicadores para produtos e 

efeitos

CWG

7 Validação das linhas de base e 

metas dos indicadores de produto 

e efeito junto aos países

CWG, RSPA, 

Grupo 

Técnico e 

PWRs

8 Análise dos mecanismos 

existentes de monitoramento e 

notificação

CWG e 

Grupo 

Técnico 

RSPA

9 Revisão da estrutura de 

priorização programática

CWG e 

Grupo 

Técnico 

RSPA

10 Apresentação do relatório de 

progresso ao 154º Comitê 

Executivo

Presidente 

do CWG

11 Reuniões presenciais (data e local 

a confirmar pelo CWG)

CWG e RSPA 

/PBU

12 Elaborar e submeter relatório final 

ao Conselho Diretor

CWG e RSPA 

/PBU

13 Distribuição do relatório oficial 

aos Estados Membros para 

análise em suas preparações para 

o Conselho Diretor

RSPA

14 Apresentação do relatório final ao 

Conselho Diretor

Presidente 

do CWG

15 Publicação das versões finais do 

Plano Estratégico e Programa e 

Orçamento

RSPA/PBU

PBU - Depto. de Planejamento e Orçamento

PWR - Representações da OPAS/OMS

Nº da 

atividade

CronogramaDescrição da atividade

Julho Agosto Setembro OutubroJaneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Resp.


