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RESOLUÇÃO 

 
CD46.R7 

 
 

AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO  
PLANO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE 

PARA O PERÍODO 2003-2007 
 
 
O 46ª CONSELHO DIRETOR, 
 
 Tendo examinado o Documento CD46/8, “Avaliação de Meio Período da 
Implementação do Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde para o 
Período 2003-2007”; 
 
 Tomando nota da Resolução CSP26.R18, “Plano Estratégico da Repartição 
Sanitária Pan-Americana, 2003-2007”, que solicita  à Diretora da OPAS que monitore e 
avalie a implementação do Plano Estratégico, de forma apropriada; 
 
 Reconhecendo as dificuldades inerentes da avaliação do progresso em termos de 
resultados sanitários quando os dados de muitos indicadores de saúde não estão 
disponíveis de forma consistente e oportuna em toda a Região; e 
 
 Reconhecendo que a consecução dos objetivos de cooperação técnica contidos no 
Plano Estratégico 2003-2007 é um esforço coletivo, que depende do trabalho dos Estados 
Membros e da Secretaria com vários atores no campo da saúde nas Américas, 

 
RESOLVE: 

 
1. Expressar reconhecimento ao trabalho da Secretaria na preparação da Avaliação 
de Meio Período. 
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2. Endossar as propostas revisões dos objetivos de cooperação técnica do Plano 
Estratégico de 2003-2007. 
 
3. Endossar as recomendações para melhoria do próximo Plano Estratégico para o 
período de 2008-2012. 
 
4. Solicitar que a Diretora: 
 
(a) colabore com os Estados Membros para melhorar e expandir a coleta e análise de 

dados sobre saúde, especialmente no que se refere à medição da consecução dos 
objetivos do Plano estratégico 2003-2007, e de outros compromissos regionais e 
globais; 

 
(b) tome medidas apropriadas para assegurar que a avaliação final do Plano 

Estratégico 2003-2007 seja tão completa e abrangente quanto possível, 
especialmente com respeito à disponibilidade e oportunidade dos dados para 
avaliar a consecução; 

 
(c) apresente uma versão inicial da avaliação final do Plano Estratégico 2003-2007 

ao Subcomitê de Planejamento e Programação, em março de 2008, para facilitar a 
incorporação das lições aprendidas no próximo ciclo de planejamento estratégico. 

 
 

(Oitava reunião, 29 de setembro de 2005) 
 


