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Modelo dominante na cooperação internacional em saúde

(1/2)

• Proliferação e descoordenação / desarticulação da cooperação oferecida
pelos doadores, sejam organizações multilaterais, agências nacionais,
organizações filantrópicas e ONGs*
• Doadores pré-definem ‘globalmente’ seus objetivos, programas e
prioridades, não necessariamente adequados às necessidades dos países
‘receptores’
• Cooperação ‘vertical’ (foco em enfermidades específicas ou problemas de
saúde) vs. cooperação ‘horizontal’ ou ‘sistêmica’ (desenvolvimento dos
sistemas de saúde)

• Redução da ajuda externa devido à crise econômica dos países
desenvolvidos

Modelo dominante na
cooperação internacional em saúde

(1/2)

Proliferação e descoordenação / desarticulação da cooperação oferecida
pelos doadores, sejam organizações multilaterais, agências nacionais,
organizações filantrópicas e ONGs
Doadores pré-definem
Cooperação ‘vertical
cooperação ‘horizontal’ ou ‘sistêmica’
Redução da ajuda externa devido à crise econômica dos países
desenvolvidos, a partir da crise de 2007-2008, mantendo-se até agora

Modelo dominante na cooperação internacional em saúde (2/2)
Baixa capacidade

Desarticulação
Superposição de projetos
Ausência
temas prioritários
Fragmentação e baixa efetividade
Assistência

cooperação

recursos

Cooperação internacional para o desenvolvimento
• Cooperação técnica internacional –

definição
1948)

• Cooperação para o desenvolvimento –

duradoura
• Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento

primeira
Resolução 200 da AGNU

Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento
• Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas
Consórcio de agências das
Nações Unidas (ONU)
Secretário-Geral
1997
melhorar a eficácia das
atividades de desenvolvimento das Nações Unidas a nível dos países

• Prioridades estratégicas:
globais de desenvolvimento

políticas e às prioridades
sistema de desenvolvimento da ONU

• Prioridades estratégicas
esforços (tanto globais, regionais, quanto locais)
qualidade e impacto do apoio da ONU no nível nacional
implementação da Agenda
de Desenvolvimento 2030
32 agências e grupos da ONU

observadores

Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Programa Mundial de Alimentos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ONU Mujeres

UNIFEM

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Organización Mundial de la Salud
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento
UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Organización Internacional del Trabajo
Comisión Económica para África
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

OHRLLS

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Organización Mundial del Turismo

Organización Meteorológica Mundial
Unión Internacional de Telecomunicaciones

OBSERVADORES
Banco Mundial

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
Vicesecretaría General de Naciones Unidas

Sistema das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Conceitos de cooperação Sul-Sul e triangular
• Cooperação Sul-Sul

marco de colaboração
países do Sul
domínios político, econômico, social, cultural, ambiental e técnico
dois ou mais países em desenvolvimento
bases
bilaterais, regionais, intra-regionais ou inter-regionais
conhecimentos, habilidades, experiências e
recursos
metas de desenvolvimento
esforços conjuntos
países da África, Ásia e América Latina, além dos
países do Caribe e da Oceania

• Cooperação triangular

colaboração
tradicionais e as organizações multilaterais

países doadores
iniciativas Sul-Sul

Cooperação Sul-Sul – Um pouco de história
Apesar da existência das instituições multilaterais e de dinâmica
institucional em torno da ajuda externa e da cooperação
internacional desde o pós-guerra, nos anos 1940, até meados dos
1960, grande parte dos recursos para cooperação disponíveis e que circulavam
mundialmente era oriunda de relações bilaterais, sendo os EUA o maior
doador e promotor dessas atividades. Exemplos:

Plano Marshal para a reconstrução da Europa, no pós-guerra
imediato
Aliança para o Progresso para ALC, proposta oficial do Presidente Kennedy, em discurso de 13
de março de 1961, durante recepção, na Casa Branca, aos embaixadores latino-americanos,
transmitido pela Voz da América em inglês e traduzido ao espanhol, português e francês
Declaração e Carta de Punta del Este (setembro de 1961). Extinto por Nixon em 1969.

Década de 1960: conjunto de iniciativas pavimentou caminho para novas oportunidades de
construção de alianças entre países do Sul com condições sociais, políticas e econômicas semelhantes

Cooperação Sul-Sul – Um pouco de história
meados do século XX CSS
noção e prática política
• Evolução histórica
complexa disputa de visões
• Contextos econômicos e políticos nacionais, regionais e internacionais
moldagem de posicionamentos, valores e prioridades
• Primeiros debates
70 anos
discurso anticolonialista
movimentos de libertação
dez princípios
29
países
Conferência de Bandung (Indonésia, 1955)

Princípios da Conferência de Bandung
direitos fundamentais
soberania e integridade territorial
igualdade de todas as raças e nações
Não-intervenção e não-ingerência nos assuntos internos de outro país
(autodeterminação dos povos)
direito de cada nação defender-se
Recusa na participação de defesa
interesses
superpotências
Abstenção a todo ato ou ameaça de agressão, ou do emprego de força

Solução

conflitos internacionais por meios pacíficos

Estímulo aos interesses mútuos de cooperação
Respeito pela justiça e obrigações internacionais

Depois de Bandung: anos 60 e 70 (1/2)
• Movimento dos Países Não Alinhados (MNA) (Belgrado, 1961) –

• Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(Genebra, 1964) – Criada
órgão da AGNU
• G77 (Genebra, 1964) –
G77+China
mais de 130 países
maior organização intergovernamental
dos países em desenvolvimento

Depois de Bandung: anos 60 e 70 (2/2)
• Anos 1970 –
em Desenvolvimento (CTPD)

G77

Cooperação Técnica entre Países

• Em 1972
grupo de trabalho sobre CTPD

• Em 1974

PNUD

AGNU
Special Unit for Technical
Cooperation among Developing Countries (TCDC/CTPD)
Plano de Ação de Buenos Aires
cooperação técnica
noções mais contemporâneas
de CSS

AGNU

CSS: Evolução conceitual e de práticas
• Elementos novos e revisados foram incorporados em marcos posteriores
• 1995 – New Directives for Technical Cooperation Among Developing Countries
destacou o papel dos arranjos trilaterais
• 2004 – Resolução da AGNU reconheceu que “os países em desenvolvimento têm a
responsabilidade primordial de promover e realizar a cooperação Sul-Sul”, não como
substituição da cooperação Norte-Sul, mas como sua complementação. Pela resolução, a
unidade especial passou a se chamar Unidade Especial das Nações Unidas para a
Cooperação Sul-Sul UN-SUSSC), destacando sua dimensão geopolítica
• 2008 – Consenso de Yamoussoukro (Grupo dos 77) reforçou singularidades da CTSS, em
contraposição aos fluxos de ajuda provindos do Norte
• 2009 – Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre a Cooperação Sul-Sul –
Documento final de Nairóbi – Res. AGNU A/Res/64/222 (21/12/2009) – Comemorando os 30
anos do PABA
• As diversas recomendações multilaterais sobre CSS produzidas ao longo de mais de 40
anos, resultam em expressivo arcabouço de propostas e perspectivas variadas

Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre
a Cooperação Sul-Sul (Nairóbi, Quênia, Dez/2009),
30 anos do Plano de Ação de Buenos Aires
Tema central: Promoção da Cooperação Sul-Sul
para o Desenvolvimento
Subtemas: (i) Fortalecimento do sistema das
Nações Unidas no apoio à CSS e à cooperação
triangular, e
(ii) Complementariedades, especificidades,
desafios e oportunidades da CSS e da cooperação
triangular
 CSS importante elemento da cooperação
internacional para o desenvolvimento; não
confundir com a AOD
 Importância do intercâmbio Sul-Sul de experiências
 Visão comum sobre as prioridades nacionais de
desenvolvimento
 Fortalecimento das capacidades domésticas e da
busca por autonomia (self-reliance)

Fonte: ONU, Assembleia Geral.
Resolução 64/222, 21/12/2009

Princípios de política externa aplicados a CSS
Respeito à soberania
Não-interferência
Não-condicionalidade
Horizontalidade

Princípios e elementos orientadores da CSS
Apropriação nacional e independência
Benefícios mútuos
Alinhamento e orientação por demanda
Horizontalidade
Não condicionalidade
Participação de múltiplos agentes

Elementos para o alcance dos objetivos da CSS
Desenvolvimento de capacidades
Intercâmbio de conhecimentos

Elementos que estabelecem os objetivos da CSS
Bem-estar
Autonomia nacional e coletiva
Objetivos internacionalmente acordados

Marcos de referência do
PABA+40
• Documentos de fomento às discussões:
• La función de la cooperación Sur-Sur y la
implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: retos y oportunidades Informe del Secretario General – AGNU
A/73/383, de 17/09/2018
• Estado de la Cooperación Sur-Sur– Informe de
Secretario-General – AGNU A/73/321, de
13/08/2018
• Trends and progress in international development
cooperation – Report of the Secretary-General
(E/2018/55, 10/04/2018)
• PABA 1978
• Nairobi outcome document of the High-level
United Nations Conference on South-South
Cooperation – Resolution 64/222 (2009)

Principais conclusões e
recomendações da PABA+40
• Tema: “O papel da cooperação Sul-Sul e a
implementação da Agenda 2030 para o
desenvolvimento sustentável: desafios e
oportunidades”
• Forte e unívoca inflexão da cooperação Sul-Sul na
conferência: Colaborar na implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento

• Reafirma os termos do PABA (1978) e das
conferências anteriores, inclusive a de Nairóbi (2008)
• Sustentabilidade da dívida dos países em
desenvolvimento para não comprometer a alcance
dos ODS
• Apelo para a cooperação triangular, com apoio dos
países desenvolvidos, inclusive
• Mobilização de novos recursos de fontes alternativas,
inclusive do setor privado

Instaram o sistema de desenvolvimento das Nações Unidas a
melhorar a assistência aos países em desenvolvimento na
busca de possíveis parceiros de cooperação em áreas
estratégicas alinhadas às políticas nacionais de
desenvolvimento e a continuar apoiando organizações
regionais e sub-regionais na promoção de práticas de

Principais conclusões e
recomendações da PABA+40
• A CSS se intensificou de maneira significativa,
alcançando destacado nível de institucionalização,
promovendo maior participação de agentes
nacionais e internacionais, fomentando a integração
regional e fortalecendo sua contribuição ao
desenvolvimento sustentável em suas três
dimensões e diversas temáticas: agricultura, saúde,
meio ambiente etc.

• CCS essencial para reforçar as capacidades
produtivas dos países em desenvolvimento e têm
repercussões positivas nos fluxos comerciais e
financeiros, nas capacidades tecnológicas e no
crescimento econômico
• Recomenda os países e o Sistema de
Desenvolvimento das Nações Unidas a investir no
aperfeiçoamento da CCS em prol da implementação
da Agenda do Desenvolvimento

A CSS e seus programas devem ser determinados pelos países
do Sul e seguir orientando-se pelos princípios do respeito à
soberanía nacional, a independência, a igualdade, a não
condicionalidade, a não ingerência nos assuntos internos e nos
benefícios mútuos

Experiências bem sucedidas de cooperação Sul-Sul

61 ‘boas práticas’, 10
relacionadas com o ODS 3

2016

Dois volumes de experiências e boas práticas
publicados pelo Escritório das Nações Unidas
para a Cooperação Sul-Sul (UNOSSC),
reunindo 170 boas práticas desenvolvidas por
Estados-Membros, agências das Nações
Unidas e outros parceiros para o
desenvolvimento.
Soluções experimentadas em níveis nacional,
sub-regional, regional e global para a
implementação da Agenda 2030 e seus ODS,
por países em desenvolvimento, entre as
quais, iniciativas para erradicar a pobreza e
reduzir as desigualdades, ações para
enfrentamento das mudanças climáticas e
outros ODS ou metas dos mesmos.
Formas como os países em desenvolvimento
colaboram entre si para abordar desafios, por
meio da solidariedade, aprendizagem entre
pares e auto-suficiência coletiva.

107 ‘boas práticas’, 61
relacionadas com o ODS 3.

2018

Cooperação estruturante Sul-Sul em saúde
• Apoio aos sistemas de saúde

cooperação horizontal
cooperação vertical

• Capacitação de recursos humanos críticos

• Construção e/ou reforço de ‘instituições estruturantes dos sistemas de saúde

• Formulação e implementação compartilhada da cooperação parceiros e não
‘doadores’-’receptores’
• Sustentabilidade técnica e financeira
• Princípios da Declaração de Paris revisitados

Brasil na cooperação Sul-Sul
380 iniciativas de cooperação Sul-Sul em curso
países em desenvolvimento
Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

• Cooperação Sul-Sul

63

processos de integração regional
UNASAUL Saúde
PECS-

CPLP
• Investir na legitimação política da CCS junto ao Executivo e Legislativo nacionais
• Investir no reforço dos mecanismos de integração regional e inter-regional que
podem se valer da CSS
• Investir na formação de recursos humanos e na pesquisa em saúde global,
diplomacia da saúde e CSS

Fiocruz na cooperação Sul-Sul em saúde do Brasil
Redes estruturantes de sistemas de saúde
Institutos Nacionais de Saúde na América do Sul e CPLP
Escolas Nacionais de Saúde Pública na América do Sul e CPLP

Escolas Técnicas de Saúde na América do Sul e CPLP

Fábrica de Medicamentos em Moçambique
Redes de Bancos de Leite Humano
Internacionalização do ensino: bolsas no país e cursos nos países
Cooperação em pesquisa com instituições dos países em desenvolvimento
Outras iniciativas

O artista uruguaio Joaquin Torres García (1874-1949) propôs um mapa que fosse assim:
olhando o mundo de outra perspectiva. E nós estaríamos acima.
Uma outra América possível.

ALMEIDA, C. Saúde, política externa e cooperação sul-sul em saúde: elementos para a reflexão sobre o caso do Brasil.
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