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Lei e Relatório PHE

▪ Análise da investigação:
✓ Cartografias de Emergência de Decreto
✓ PHE Mappings
✓ Revisão da Literatura

▪ Lançado no início de Julho de 2021

▪ Contém conclusões e recomendações sobre como as leis, 
políticas e planos nacionais podem apoiar uma preparação e 
resposta eficazes aos SEP:

a. Quadro jurídico e institucional para PHEs

b. Integração entre DRM e PHE

c. Implementação do RSI

d. Preparação: planos de contingência e EWEA

e. Mobilidade humana e migração

f. Protecção de grupos vulneráveis

g. Facilidades legais para actores humanitários
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10 Takeaways

Idade da legislação: Muitos países têm leis relativamente antigas para as EAP, que tendem 
a não adoptar uma "abordagem de todos os riscos para a saúde pública". Estas leis 
também tendem a não abordar as fases de redução e recuperação dos riscos. Para abordar 
estas questões, as leis, políticas e planos em matéria de EEP precisam de ser revistas e 
actualizadas regularmente.

Participação: As EAP em grande escala requerem uma abordagem de toda a sociedade e de 
todo o estado que facilite a participação de todos os actores e partes interessadas. Uma 
abordagem One Health é também fundamental, especialmente para reduzir os riscos 
colocados pelas zoonoses. Infelizmente, uma abordagem de uma só saúde, de toda a 
sociedade e de todo o estado ainda não é uma realidade para muitos estados.
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10 Takeaways

Coordenação: Uma gestão eficaz dos PHEs requer coordenação entre diferentes agências 

sectoriais, diferentes níveis de governo, e entre actores governamentais e não 

governamentais. A maioria dos estados utiliza mecanismos gerais de coordenação de DRM 

para os PHE, uma abordagem que evita a duplicação mas pode não permitir a participação 

de todos os actores e partes interessadas de PHE.

Integração: O Relatório PHE conclui que existem três grandes categorias de 
enquadramento para a gestão de riscos de PHE, com diferentes níveis de integração com 
enquadramentos gerais de DRM. Embora nenhum tipo de estrutura seja necessariamente 
melhor do que o outro, é importante integrar ou alinhar estruturas de DRM e PHE, 
identificando e eliminando lacunas, conflitos, inconsistências ou duplicações 
desnecessárias entre elas.
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10 Takeaways

Regulamento Sanitário Internacional: Existem ainda falhas generalizadas na 

implementação das capacidades nucleares exigidas pelo Regulamento Sanitário 

Internacional. Os Estados devem continuar a tomar medidas para assegurar que a sua 

legislação interna implementa e facilita as capacidades nucleares do RSI e cumpre as suas 

obrigações ao abrigo do RSI. Isto pode ser apoiado pela criação de um comité de 

monitorização do RSI. 

Preparação: Há margem para os Estados estabelecerem requisitos mais claros e detalhados 
para os planos de contingência de PHE. As leis devem também exigir que as autoridades 
públicas forneçam um alerta precoce de EAP à população em geral; isto é fundamental para 
desencadear a acção precoce necessária para parar a propagação de novas doenças 
infecciosas.
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10 Takeaways

Estados de excepção: Os Estados de excepção são normalmente utilizados para responder 

aos EAP. Os Estados de excepção devem ter desencadeadores claros e preventivos e 

também deve haver clareza sobre quem pode fazer a declaração e que poderes de 

emergência são vivificados. Os Estados de excepção devem estar sujeitos a salvaguardas 

para proteger os direitos humanos, o Estado de direito e as instituições democráticas.

Facilidades legais para os actores humanitários: Os actores humanitários podem 

desempenhar um papel fundamental na resposta a catástrofes e emergências de todo o 

tipo, incluindo PHE. A fim de responderem de forma eficiente e eficaz, necessitam de 

facilidades legais. No contexto das EAP, isto significa isenções de restrições (sujeitas a 

salvaguardas sanitárias adequadas).
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10 Takeaways

A mobilidade humana: Os encerramentos de fronteiras e restrições de viagem 

introduzidos durante um PHE podem criar o oposto de mobilidade forçada: imobilidade 

forçada. Em alguns casos, os encerramentos de fronteiras e as restrições de viagem 

introduzidas durante a pandemia de COVID-19 impediram o repatriamento de migrantes e 

a entrada de refugiados e requerentes de asilo em busca de segurança. Os encerramentos 

de fronteiras e as restrições de viagem precisam de ser sujeitos a isenções para estes 

grupos.

Grupos vulneráveis: Tal como outros tipos de desastres, as emergências de saúde pública têm 

um impacto desproporcionado nos grupos vulneráveis. Podem também criar novos tipos de 

vulnerabilidade. Muitos destes impactos são previsíveis e susceptíveis de surgir novamente 

durante os futuros PHE. Devem ser abordados com antecedência dos EAP através de leis, 

políticas e planos de contingência.
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Guia PHE piloto

▪ Título completo: Orientação sobre Legislação e Saúde Pública 
Preparação e Resposta a Emergências - Versão Piloto

▪ Formato semelhante às listas de verificação existentes

▪ Um conjunto de 9 perguntas orientadas destinadas a 
identificar pontos fortes, lacunas e fraquezas em leis, 
políticas, planos

▪ Estrutura orientadora para um processo de revisão legislativa

▪ Para cada pergunta:
✓ Breve discussão sobre o tema
✓ Subquestões orientadoras
✓ Onde encontrar mais informações
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Guia PHE piloto

1. Quadro institucional para a gestão de PHEs

2. Integração entre o PHE e as estruturas gerais de 

GDH

3. Implementação do Regulamento Sanitário 

Internacional

4. Preparação (planos de contingência, aviso prévio, 

etc.)

5. Estados de emergência/catástrofe

6. Facilidades legais para actores elegíveis

7. Mobilidade humana e migração

8. Protecção de grupos vulneráveis

9. Revisão regular e actualização de leis, políticas e 

planos
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Discussão

Plenária

20 minutos

Experiências da Sociedade Nacional no apoio às Autoridades 
Governamentais na Resposta à COVID-19
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Discussão

Plenária

15 minutos

▪ Quais das questões e recomendações são mais relevantes 
para o seu país ou sub-região?

▪ Quais foram alguns dos principais desafios jurídicos ou 
políticos encontrados em relação à COVID-19 no seu 
país ou região?
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Grupo de 

Campeões da 

Lei de 

Catástrofes

25 minutos
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Reflexões

finais

10 minutos
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Por favor, demore 5 minutos a completar o nosso
Questionário de Avaliação dos Participantes Online. 
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Obrigado
por participar no 

Lei de Catástrofes & 

Advocacia Legislativa 

Série de Webinars sobre África


