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Durante a Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD) realizada em 1994 no Cairo, 179 
governos adotaram um plano de ação para um período de 
20 anos. O Programa de Ação da CIPD clamava por acesso 
universal aos serviços de saúde reprodutiva e por uma redu-
ção drástica da mortalidade materna até 2015.

A comunidade internacional concordou em alocar uma 
soma anual de US$18,5 bilhões até 2005 para programas 
de população e saúde reprodutiva nos países em desen-
volvimento. Dois terços desse total viriam dos próprios 
países em desenvolvimento e o restante viria de doadores 
externos.

Ainda que haja perspectivas de que tanto doadores quan-
to países em desenvolvimento tenham alcançado as metas 
de 2005 como previsto pela CIPD, ainda há sérias lacunas 
no fi nanciamento de ações voltadas para questões popula-
cionais, o que torna difícil para os países providenciarem 
as informações, os serviços e insumos necessários para se 
alcançarem as metas estabelecidas para 2015.

É nesse contexto que vêm sendo realizadas Conferências 
Parlamentares Internacionais sobre a Implementação do 
Programa de Ação da CIPD, as quais atuam como um sis-
tema global de monitoramento regular e acompanhamen-
to dos avanços alcançados por parlamentares em todo o 
mundo.

Até agora, foram realizadas três conferências CPII/CIPD, a 
primeira tendo sido em Ottawa, Canadá, de 21 a 22 de no-
vembro de 2002, a segunda em Estrasburgo, França, de 18 a 
19 de outubro de 2004, e a terceira em Bangkok, Tailândia, 
de 21 a 22 de novembro de 2006.
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O objetivo da CPII/CIPD é promover o diálogo entre parla-
mentares de todas as regiões do mundo sobre a implemen-
tação do Programa de Ação da CIPD, com vistas a alcançar 
um maior compromisso na ação coletiva para a mobilização 
de recursos e criação de um ambiente político favorável em 
temas relacionados a população e desenvolvimento.

Cada conferência produziu uma declaração de compromisso 
que constrói sobre os compromissos anteriores, dando um 
senso de direção na conquista dos objetivos da CIPD e dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esta publicação 
compila as três declarações de compromisso existentes até 
o momento.
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1. Nós, Parlamentares do mundo inteiro, reunimo-nos em 
Bangkok, Tailândia, em 21 e 22 de novembro de 2006, para 
honrar nosso compromisso de avaliar o progresso alcança-
do em relação às ações com as quais nos empenhamos por 
meio da Declaração de Compromisso de Ottawa de novem-
bro de 2002 e da Declaração de Compromisso de Estrasbur-
go de outubro de 2004.

2. As duas Declarações servem de referência para nosso 
trabalho.

3. Elas nos comprometem a agir individual e coletivamen-
te por meio da mobilização de recursos e da criação de 
ambientes propícios para a discussão de questões ligadas à 
saúde sexual e reprodutiva.



6 - Bangkok 2006

4.  Nossa ação priorizará: a promoção e proteção da saúde e 
dos direitos sexuais e reprodutivos de todos os indivíduos; a de-
fesa e desenvolvimento do empoderamento das mulheres, bem 
como da igualdade e eqüidade entre os gêneros; a eliminação 
de todas as formas de discriminação, coerção e violência contra 
mulheres e meninas; a redução da morbidade e mortalidade 
materna e do aborto realizado em condições inseguras, e o for-
talecimento da maternidade segura e de serviços de planeja-
mento familiar; o acesso universal a programas de prevenção, 
atendimento, tratamento e apoio em casos de HIV/aids; a in-
tegração de atividades relacionadas a HIV/aids com programas 
de saúde reprodutiva; e a prestação irrestrita de informações e 
serviços aos jovens, tanto na escola quanto fora dela.

5. Elas nos comprometem a conferir a mais alta priorida-
de, em nossos orçamentos nacionais, abordagens setoriais e 
estratégias para redução da pobreza, à expansão do acesso 
a informações, serviços e produtos abrangentes sobre saúde 
reprodutiva.

6. Acima de tudo, elas nos atribuem a responsabilidade 
de traduzir tais compromissos em resultados concretos e 
apresentar relatórios regulares e sistemáticos sobre nosso 
progresso.

Avaliação 

7. Nossa avaliação reafi rmou três pontos em particular:

(a) Nosso fi rme compromisso e apoio ao Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre População e Desen-
volvimento (CIPD), como fundamento de nossas ações;

(b) O papel indispensável do Programa de Ação da CIPD 
para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) e outras metas de desenvolvimento 
acordadas internacionalmente; e
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(c) A necessidade de identifi car e superar obstáculos à mo-
bilização de recursos e à criação do ambiente propício 
de que precisamos para implementar o Programa de 
Ação da CIPD. 

8. Nosso progresso até agora é considerável: já promulga-
mos leis importantes na área de igualdade entre os gêneros 
e violência contra as mulheres e obtivemos um sucesso ra-
zoável em iniciativas que visam a infl uenciar a alocação de 
recursos domésticos para a implementação do Programa de 
Ação da CIPD. Nosso histórico de ações, tanto locais quan-
to globais, em prol da mudança de percepções e atitudes, 
bem como da atribuição de mais foco à saúde sexual e re-
produtiva em todos os processos de desenvolvimento, pode 
ser considerado misto. Os compromissos assumidos nas reu-
niões de mais alto nível de líderes mundiais, incluindo a 
Cúpula Mundial de 2005, em apoio ao acesso universal à 
saúde reprodutiva e sua crucial relação com a agenda de 
desenvolvimento ainda carecem ser traduzidos em legisla-
ção, políticas e programas nacionais, com o devido suporte 
dos recursos necessários. 

9. O fi nanciamento para o tratamento da aids cresceu ex-
ponencialmente, embora os recursos destinados à preven-
ção permaneçam escassos. O fi nanciamento para ações de 
planejamento familiar, a primeira linha de defesa contra 
a mortalidade materna, despencou de 55% do total de re-
cursos destinados a questões populacionais em 1995 para 
somente 9% atualmente, e os recursos para os insumos de 
saúde reprodutiva são, ainda, limitados.

10. Como resultado, as estatísticas sobre mortalidade e 
morbidade maternas permanecem virtualmente inalteradas 
em algumas regiões do mundo, ao passo que as estatísti-
cas sobre HIV e aids refl etem somente algumas mudanças 
lentas. 
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Os próximos passos

11. Para que possamos viabilizar novas leis e um amplo 
diálogo sobre políticas nacionais e analisar de maneira 
mais efi caz propostas orçamentárias ligadas ao tema, pre-
cisamos apresentar provas claras de que a resolução de 
problemas de população e saúde sexual e reprodutiva é 
fundamental para o cumprimento dos objetivos de desen-
volvimento. 

12. Devemos nos comunicar com o público em geral, nossos 
colegas parlamentares e representantes do governo e da 
mídia em linguagem clara, concisa e simples, incluindo as 
seguintes mensagens:

(a) A cada minuto, morre uma mulher em conseqüência de 
complicações relacionadas à gravidez, incluindo abor-
tos realizados em condições inseguras; e quase todas 
essas mortes ocorrem em países em desenvolvimento.

(b) Complicações obstétricas são a principal causa de mor-
te de mulheres em idade reprodutiva em países em de-
senvolvimento.

(c) Um terço de todas as gestantes não recebe nenhum 
atendimento de saúde durante a gestação; 60% dos 
partos são realizados fora de estabelecimentos de saú-
de; e somente metade dos partos são assistidos por 
parteiros(as) qualifi cados(as).

(d) Cerca de 200 milhões de mulheres em países em de-
senvolvimento têm alguma necessidade não atendida 
de métodos contraceptivos efi cazes. Atender tais ne-
cessidades preveniria 23 milhões de nascimentos não 
planejados por ano, 22 milhões de abortos induzidos, 
142 mil mortes relacionadas à gravidez, dentre as quais 
52 mil causadas por abortos inseguros, e 1,4 milhão de 
mortes neonatais.
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(e) Quase um milhão de novas infecções diárias sexualmen-
te transmitidas, inclusive HIV, respondem por 17% dos 
prejuízos econômicos causados por problemas de saúde 
nos países em desenvolvimento e contribuem para o 
enorme ônus de doença e morte ao redor do mundo.

(f) Menos de 20% das pessoas com alto risco de infecção 
por HIV têm acesso a intervenções preventivas de efi cá-
cia comprovada.

13. Precisamos difundir mensagens claras sobre o custo-be-
nefício de (i) atender as necessidades pendentes de 200 
milhões de mulheres, incluindo a provisão de atendimento 
obstétrico de emergência; (ii) garantir que todos os partos
sejam assistidos por parteiros(as) qualifi cados(as); e (iii) 
prestar serviços de prevenção, atendimento, tratamento e 
apoio a pessoas que vivem com HIV e aids.

14. Mais importante, precisamos divulgar, em termos claros 
e concisos, os custos humanos, sociais e econômicos de não 
solucionar tais questões de saúde sexual e reprodutiva.

15. Devemos convencer nossos colegas parlamentares e re-
presentantes do governo de que: 

(a) O atendimento de saúde reprodutiva de qualidade salva 
vidas e reduz a pobreza.

(b) O insucesso de nossos planos anteriores de desenvolvi-
mento pode ser atribuído, entre outros fatores, ao fato 
de que deixamos de investir em saúde sexual e repro-
dutiva e promover os direitos de mulheres e meninas.

(c) Os ODM, em particular o objetivo de erradicação da po-
breza extrema e da fome, não podem ser cumpridos se as 
questões de população, saúde reprodutiva e desenvolvi-
mento sustentável não forem tratadas com objetividade, 
por meio de maior investimento em educação e saúde, e 
da prevenção das mortes evitáveis de mulheres.



10 - Bangkok 2006

16. Temos de cooperar de maneira construtiva com todos 
os setores da sociedade, ouvir suas preocupações, discutir 
percepções e realidades, e debater, pública e civilizada-
mente, questões de saúde sexual e reprodutiva.

17. Temos de garantir o apoio de diferentes setores da so-
ciedade e sua compreensão de que a prestação de informa-
ções e serviços de saúde reprodutiva disponíveis, acessíveis 
e economicamente viáveis, inclusive em regiões rurais, per-
mite que as mulheres tomem decisões para salvaguardar 
sua saúde e vida, atinjam seu pleno potencial e contribuam 
de maneira produtiva para a sociedade. Reconhecendo que 
o aborto realizado em condições inseguras é uma das prin-
cipais causas de morte de mulheres, temos, também, de 
transmitir essa mensagem a nossos colegas parlamentares 
e aos representantes do governo responsáveis pela imple-
mentação do Programa de Ação da CIPD.

18. Comprometemo-nos a:

(a) Garantir que pelo menos 10% dos orçamentos nacionais 
de desenvolvimento e dos orçamentos de assistência ao 
desenvolvimento sejam destinados a programas de po-
pulação e saúde reprodutiva, dentre os quais aqueles 
ligados à prevenção do HIV/aids, planejamento familiar 
e insumos de saúde reprodutiva.

(b) Garantir que a nova meta de acesso universal à saúde re-
produtiva seja imediata e plenamente integrada às estra-
tégias nacionais de desenvolvimento, e que receba a mais 
alta prioridade dos ministérios competentes em suas ações 
de planejamento, implementação e monitoramento.

(c) Mobilizar nossos governos para que apóiem a adoção de 
indicadores pelos Estados Membros das Nações Unidas 
com o objetivo de monitorar a meta de acesso universal 
à saúde reprodutiva até 2015. Ademais, que usem tais 
indicadores assim que forem adotados, complementa-
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dos por indicadores adicionais que atendam às necessi-
dades específi cas de cada nação.

(d) Trabalhar proximamente com nossas autoridades na-
cionais para garantir que os processos de reforma em 
andamento no âmbito das Nações Unidas protejam, 
promovam e aprimorem o tratamento dado a questões 
delicadas tais como população, igualdade entre os gê-
neros e saúde sexual e reprodutiva, e que tais áreas 
sejam reconhecidas como fundamentais para o apoio 
das Nações Unidas ao desenvolvimento nacional.

(e) Garantir que as leis aprovadas e/ou políticas adotadas 
sejam efetivamente implementadas. Devemos, ade-
mais, nos assegurar de que novas leis e políticas preve-
jam a apresentação de relatórios ao Legislativo sobre o 
progresso de sua implementação.

(f) Construir redes, coalizões e parcerias com nossos cole-
gas parlamentares, representantes do governo, organi-
zações não governamentais locais e indivíduos a fi m de 
construir a vontade política e o amplo apoio necessários 
para superar a oposição e esclarecer percepções equi-
vocadas sobre questões de população e saúde reprodu-
tiva.

(g) Promover a conscientização e a implementação de leis 
e políticas que lidem com as relações entre população, 
saúde reprodutiva e meio ambiente, inclusive no que 
diz respeito à necessidade de padrões sustentáveis de 
produção e consumo, uso sustentável e eqüitativo dos 
recursos naturais, bem como medidas visando prevenir 
a degradação universal e implementar ações relaciona-
das às mudanças climáticas.

(h) Aprender como trabalhar de maneira efi caz com a mí-
dia de forma a garantir que nossas mensagens cheguem 
ao público mais amplo possível.
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(i) Criar parcerias com grupos parlamentares regionais e 
com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
para desenvolver mecanismos efi cazes que permitam a 
criação de redes de contatos com outros parlamentares 
e a troca de experiências e informações precisas, inclu-
sive com exemplos de legislação e políticas, o compar-
tilhamento de nossos sucessos, o aprendizado com nos-
sos insucessos e o monitoramento de nosso trabalho.

(j) Liderar os esforços nacionais para ratifi car e implemen-
tar disposições-chave de todas as convenções interna-
cionais relevantes relacionadas à proteção e promoção 
dos direitos das pessoas, inclusive povos indígenas, mi-
grantes, refugiados, pessoas portadoras de defi ciências 
e outros grupos marginalizados e vulneráveis. 

(k) Garantir que as legislações nacionais levem em conside-
ração as aspirações dos jovens, bem como sua saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos, reconhecendo que eles 
desempenham um papel crucial nos processos de toma-
da de decisão e desenvolvimento.

(l) Urgir governos e setor privado a priorizar e aumentar 
os recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
continuados de novas tecnologias de prevenção de doen-
ças, tais como vacinas e microbicidas, bem como promo-
ver o acesso à recém-desenvolvida vacina contra o HPV, 
que potencialmente protege contra o câncer cervical.

(m) Implementar ações para administrar e prevenir as in-
fecções sexualmente transmissíveis e, assim, aumentar 
o bem-estar e prevenir a infertilidade, o câncer cervi-
cal, as complicações e mortes maternas e neonatais, 
bem como a vulnerabilidade ao HIV/aids.

19. O compromisso de agir nas esferas local, nacional, re-
gional e internacional é crucial para o cumprimento de tais 
objetivos.
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Declaração de Compromisso de Bangkok, 2006
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1. Nós, Parlamentares do mundo inteiro, reunimo-nos em 
Estrasburgo, França, entre 18 e 19 de outubro de 2004, a 
fi m de reafi rmar e intensifi car o compromisso feito em Ot-
tawa, Canadá, em novembro de 2002, para mobilizar re-
cursos e criar um ambiente que possibilite o plano de ação 
necessário para alcançar os objectivos do Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre População e Desenvol-
vimento (CIPD).
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2. Além disso, reafi rmamos nosso compromisso com o de-
senvolvimento sustentável e seus três pilares: crescimento 
econômico, progresso social e proteção do ambiente.

3. Afi rmamos que o cumprimento do Programa de Ação da 
CIPD e os pontos-chave da sua revisão de cinco anos são 
essenciais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM).

4. Deste modo, estamos completamente de acordo com o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi  Annan, que “[o]s 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, em particular 
o  objetivo de erradicar a pobreza extrema e a fome, não 
poderão ser alcançados se as questões populacionais e de 
saúde reprodutiva não forem abordadas concretamente.  E 
isto signifi ca maiores esforços de modo a promover os di-
reitos das mulheres, e um maior investimento na saúde e 
educação, incluindo a saúde reprodutiva e o planeamento 
familiar”.

5. Aceitamos nosso dever e nossa responsabilidade de pro-
mover e defender a saúde e os direitos sexuais e reprodu-
tivos de todos os indivíduos, incluindo seu direito a decidir, 
de modo livre e responsável, o número e o espaçamento de 
seus fi lhos; de defender e promover a igualdade de gênero, 
a eqüidade de gênero e o empoderamento das mulheres; 
e de eliminar todas as formas de discriminação, coerção e 
violência contra as mulheres.

6. Reconhecemos que a decisão de defender estes princí-
pios representa a diferença entre uma vida com esperança 
e oportunidade e uma vida de afl ição e desespero e, pior 
ainda, a diferença entre a vida e a morte.

7. Deste modo, aceitamos como nosso dever e responsabi-
lidade a proteção e a promoção destes princípios e a sua 
implementação integral até 2015.



Estrasburgo 2004 – 17

Desafi os chave

8. Nós reconhecemos que este Compromisso é feito no 
ponto central dos 20 anos do Programa de Ação da CIPD.  
Com esta preocupação, reconhecemos que muitos ganhos 
importantes têm sido feitos nos 10 anos desde que o Pro-
grama de Ação da CIPD foi adotado no Cairo em 1994, como 
observado, em particular, no Estudo Global conduzido pelo 
UNFPA e nas revisões parlamentares e regionais das Nações 
Unidas sobre o progresso alcançado pelos países na im-
plementação desse Programa de Ação.  Mas reconhecemos 
também que persistem desafi os chave para a implemen-
tarção do Programa de Ação da CIPD a alcance dos ODM, 
incluindo o seguinte:

• A cada minuto, uma mulher morre de complicações re-
lacionadas com a gravidez, todas exceto um pequeno 
número delas em países em desenvolvimento e quase 
todas evitáveis.

• As complicações obstétricas são a principal causa de 
morte de mulheres em idade reprodutiva nos países 
em desenvolvimento.

• Na maioria dos países não tem sido dada prioridade 
a esta questão de vida ou morte; por isso o número 
anual de mortes maternas não se modifi cou de modo 
signifi cativo desde 1994.

• Um terço de todas as mulheres grávidas deixam de re-
ceber atendimento de saúde durante a gravidez; 60% 
dos partos ocorrem na ausência de serviços de saúde; 
e apenas metade de todos os partos têm assistência de 
parteiras qualifi cadas, não obstante as variações locais 
de qualifi cação, que, na maioria das vezes, tende a ser 
menor entre as pessoas mais pobres.

• Refugiados, desabrigados, mulheres e meninas afeta-
das por guerras e pessoas com defi ciências são particu-
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larmente vulneráveis aos riscos de saúde reproducti-
va, incluindo os níveis deploráveis de violência sexual.  
Apesar de uma maior consciência sobre a importância 
de nos dedicarmos a estas necessidades, incluindo 
a prevenção do HIV e o enfrentamento da violência 
sexual, em confl itos complexos e de emergência, os 
orçamentos humanitários raramente incluem recursos 
que possibilitem respostas de saúde reprodutiva capa-
zes de salvar vidas.

• A pobreza aumenta de maneira dramática o risco de 
morte entre mulheres.  Esse risco, durante a gravidez 
ou parto, é de 1 a cada 12 mulheres no Oeste da África; 
em comparação, o mesmo risco em regiões desenvolvi-
das é de 1 a cada 2 mil e 800 mulheres.  A pobreza nunca 
será reduzida, nem os ODM alcançados, sem a completa 
entrada em vigor do Programa de Ação da CIPD.

• Cerca de 200 milhões de mulheres pobres nos países 
em desenvolvimento têm necessidades não atendidas 
de contraceptivos efi cazes.  Atender tais necessidades 
é possível e custaria cerca de US$3.9 bilhões por ano, 
evitando 23 milhões de nascimentos sem planejamen-
to, 22 milhões de abortos induzidos, 142 mil mortes 
relacionadas à gravidez, incluindo 53 mil abortos de 
risco, e 1.4 milhões de mortes infantis.

• Em duas décadas, a pandemia de aids tomou mais de 
20 milhões de vidas, 3 milhões das quais em 2003, com 
pouca esperança de melhoria em 2004, visto que a 
pandemia continua a acelerar-se em muitas regiões do 
mundo.  Hoje em dia, mais de 38 milhões de pessoas 
vivem com HIV/ais.

• Menos de 20% das pessoas vulneráveis à infecção por 
HIV têm acesso a intervenções de prevenção reconhe-
cidamente válidas, que, uma vez aumentadas propor-



Estrasburgo 2004 – 19

cionalmente, poderiam evitar entre 29 e 45 milhões de 
novas infecções até 2010.

• Em 2003, houve 5 milhões de novas infeções por HIV. 
As mulheres correspondendo a quase metade de todos 
os adultos infectados, e aproximadamente três quintos 
das quais na África Sub-Sahariana.

• Metade de todas as novas infecções por HIV ocorrem 
entre pessoas jovens – quatro infecções por minuto 
– sendo que as mulheres jovens estão particularmente 
vulneráveis, em especial na África, onde o risco de 
infecções nesse grupo é duas ou três vezes maior que 
entre os homens jovens.

• Cerca de 2.8 milhões de pessoas – duas em cada cinco 
– ainda lutam para sobreviver com menos de US$2 por 
dia; 1.2 bilhões dessas pessoas vivem com menos de 
US$1 por dia.  Mais de metade delas são mulheres.

• A instabilidade política e os confi tos armados põem 
obstáculos à eliminação da pobreza e ao desenvolvi-
mento sustentável.

• Meio bilhão de pessoas vivem em países sem água ou 
com pouca água, e a extração de água subterrânea 
está esgotando as reservas existentes, com graves 
conseqüências para a segurança da alimentação no 
futuro;  em 2025, espera-se que o número de pessoas 
nesses países se multiplique de cinco a sete vezes.

• A poluição da água infl uencia a saúde de 1.2 bilhões de 
pessoas por ano e contribui para a morte de cerca de 
15 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade 
por ano.

• Cerca de 800 milhões de pessoas estão cronicamente 
subalimentadas, e 2 bilhões de pessoas não têm sua 
alimentação garantida.
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• Nas próximas quatro décadas e meia, a proporção de 
pessoas com 60 anos de idade ou mais vai se dupli-
car, de aproximadamente 1 a cada 10 para 1 a cada 5, 
muitas das quais viverão na pobreza e necessitarão de 
assistência pública para serviços sociais e de saúde.

Chamado à ação

9. Nós, Parlamentares, comprometemo-nos com as seguin-
tes ações e apelamos a todos os Parlamentares que também 
se comprometam com elas:

• Esforçar-se para comprometer as Nações Unidas com o 
estabelecimento em 2005, na ocasião da revisão de cin-
co anos da Declaração do Milênio, de um nono Objetivo 
de Desenvolvimento, baseado no Programa de Ação da 
CIPD, que faça com que a saúde sexual e reprodutiva 
seja acessível a todos até 2015.

• Esforçar-se para cumprir o objectivo acordado de des-
tinar 0,7% do PIB para assistência ofi cial ao desenvolvi-
mento e fazer todos os esforços possíveis para mobilizar 
os recursos fi nanceiros acordados, de modo a dar segui-
mento ao Programa de Ação da CIPD.

• Esforçar-se para alcançar pelo menos 10% dos orçamen-
tos nacionais e orçamentos de assistência ao desen-
volvimento para programas populacionais e de saúde 
reprodutiva.

• Dar maior prioridade nos orçamentos nacionais, abor-
dagens setoriais amplas, e estratégias de redução da 
pobreza, à expansão do acesso a serviços abrangentes 
e insumos de saúde reprodutiva, e garantir que a saúde 
reproductiva e as questões populacionais sejam con-
sistentemente consideradas, quer nas discussões pre-
paratórias que antecederem o processo de revisão de 
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cinco anos da Declaração do Milênio, quer nos objetivos 
e indicadores dos ODM.

• Dar alta prioridade a esforços para reduzir a mortalida-
de e morbidade materna e os abortos de risco, de acor-
do com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, 
delineadas em “Aborto seguro: Guia técnico e plano de 
ação para sistemas de saúde” (2003), quer como um 
assunto de saúde publica, quer como uma preocupação 
relativa aos direitos sexuais e reprodutivos.

• Reforçar os serviços para a maternidade sem risco, in-
cluindo as provisões de nutrição materna e cuidados 
pré-natais, a presença de parteiras qualifi cadas durante 
o parto e a disponibilidade de serviços de emergência 
obstétrica.

• Tomar ações imediatas de modo a remediar a falta agu-
da de pessoal qualifi cado em muitos países devido à 
inadequada instrução, às mortes devidas ao HIV/aids e 
à perda de pessoal para os países desenvolvidos.

• Dar a mais alta prioridade ao encorajamento de parce-
rias entre o setor privado, as organizações não gover-
namentais e o governo, de modo a produzir e disponi-
bilizar bens e insumos de saúde reprodutiva a preços 
acessíveis, em especial para o planeamento familiar e a 
prevenção de infecções de transmissão sexual, incluin-
do o HIV/aids.

• Dar alta prioridade ao encorajamento de parcerias com 
grupos religiosos na luta contra o HIV/aids durante a 
fase de prevenção, mantendo o diálogo com eles.

• Mobilizar recursos adicionais para atender às necessida-
des não alcançadas de insumos em programas apoiados 
pelo UNFPA e pela IPPF até pelo menos US$150 milhões 
por ano e desenvolver estratégias de modo a assegurar 
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um fi nanciamento sustentável, reconhecendo os custos hu-
manos e económicos resultantes caso isto não seja feito.

• Intensifi car os serviços de planejamento familiar de 
modo a permitir às mulheres que adiem, espacejem e 
limitem o número de gestações segundo seu desejo.

• Promover a compreensão dos homens sobre seus pa-
péis e responsabilidades em relação à saúde reprodu-
tiva e aos direitos reprodutivos de homens e mulheres, 
apoiando o acesso de suas parceiras assim como o seu 
próprio aos serviços de saúde reprodutiva, incluindo os 
serviços de planejamento familiar, de modo a contribuir 
para a prevenção de infecções de transmissão sexual, 
incluindo o HIV/aids.

• Assegurar que os usuários de programas de saúde sexual 
e reprodutiva, incluindo jovens e pessoas vivendo com 
HIV/aids, estejam integralmente envolvidos no desen-
volvimento, implementação, monitoramento e avalia-
ção de programas.

• Mobilizar o apoio às mulheres antes, durante e após a 
gravidez e o parto por meio de campanhas de educação 
em saúde pública e fortalecimento de marcos políticos, 
legislativos e regulatórios que promovam e protejam a 
saúde materna.

• Ampliar e expandir atividades de prevenção do HIV/aids 
e garantir que sejam integradas em programas abran-
gentes de saúde sexual e reproductiva.

• Promover respostas coordenadas e coerentes ao HIV/
ais, que sejam baseadas nos princípios de um marco 
nacional sobre a questão, uma insituição de coordena-
ção multisetorial e de base ampla, e um sistema de 
avaliação e de monitoramento aceito em nível nacio-
nal, e promover a maior integração possível com outros 
serviços relevantes de saúde sexual e reproductiva.
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• Conclamar os governos a dar prioridade e aumentar os 
recursos para a pesquisa na área de vacinas e microbi-
cidas.

• Decretar e fazer cumprir legislação que assegure o res-
peito aos direitos humanos, em especial aos direitos se-
xuais e reprodutivos, e à dignidade dos órfãos da aids e 
das pessoas que vivem com HIV/aids, bem como outros 
grupos vulneráveis.

• Decretar e fazer cumprir legislação e planos de ação 
que promovam e protejam os direitos humanos das me-
ninas e mulheres jovens, e que assegurem a igualdade 
de acesso das mulheres à educação e à saúde, em parti-
cular à saúde sexual e reprodutiva, e a sua participação 
integral nas oportunidades econômicas e na tomada de 
decisões em todos os níveis.

• Dar cumprimento a leis humanitárias e de direitos hu-
manos que observem os compromissos internacionais e 
protejam os direitos das mulheres e meninas, migrantes 
e refugiados durante e após confl itos, e que tornem res-
ponsáveis perante a lei todos os que tomem parte em 
violência sexual, exploração, tráfi co e outros crimes.

• Assegurar que os serviços de saúde reprodutiva sejam 
fornecidos como uma parte integral da resposta huma-
nitária e de transição após confl itos.

• Decretar e fazer cumprir leis que declarem a violência 
doméstica e sexual contra mulheres e meninas como 
um crime passível de punição, incluindo as práticas 
tradicionais de mutilação genital de mulheres, e que 
garantam prioridade ao envolvimento de todos os seto-
res da sociedade, incluindo líderes políticos, religiosos 
e culturais, em campanhas que ponham termo a tais 
práticas.
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• Intensifi car os esforços para garantir maior acesso a 
serviços e informações de saúde reprodutiva que sejam 
amigáveis para as pessoas jovens, incluindo os adoles-
centes casados e os que não estão na escola, e fornecer 
treinamento e capacitação para adolescentes, em par-
ticular rapazes e homens jovens, de modo a promover 
os direitos das mulheres e meninas.

• Promover e proteger os direitos dos adolescentes, in-
cluindo seu direito à informação e aos serviços de saúde 
reprodutiva; fazer cumprir rigorosamente as leis de ida-
de mínima para o casamento; e tentar pôr fi m às dispa-
ridades em como meninas e meninos são tratados e va-
lorizados dentro das famílias e na sociedade em geral.

• Reconhecer que o acesso à água potável é um direito 
humano fundamental, e dar prioridade, no desenvol-
vimento nacional e nas estratégias de redução da po-
breza, ao aumento da produtividade e conservação da 
água, incluindo a adoção de formas de cultivo e tecno-
logias que utilizem mais efi cientemente este recurso; 
e à adoção de programas de controle de poluição da 
água.

• Melhorar o acesso a recursos agrícolas e produtivos, in-
cluindo terra, água e crédito, em particular para as mu-
lheres, e promover sistemas de distribuição equitativos 
e efi cientes e o desenvolvimento sustentável.

• Proteger as condições de saúde reprodutiva das mulhe-
res, homens e crianças contra os efeitos da aplicação 
de pesticidas em culturas agrícolas.

• Promover e proteger os direitos econômicos, sociais e 
políticos dos idosos e conceder-lhes poderes de modo 
que tomem parte, de forma integral e efetiva, na vida 
econômica, política e social.
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Declaração de Compromisso de Estrasburgo, 2004
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1. Nós, Parlamentares do mundo inteiro, vimos a Ottawa 
para reafi rmar o nosso compromisso com o Programa de 
Ação da  Conferência Internacional sobre População e De-
senvolvimento e para nos empenharmos no avanço da reali-
zação do Programa de Ação do Cairo e das ações principais 
identifi cadas na revisão do andamento de seu  processo de 
implementação nos últimos cinco anos.
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2. Para além disso, reafi rmamos nosso compromisso com o 
desenvolvimento sustentado e com seus três pilares: cres-
cimento econômico, progresso social e proteção ao ambien-
te.

3. Reconhecemos e aceitamos nosso papel decisivo, quer 
coletiva quer individualmente, como uma ligação entre o 
povo e o governo, como defensores dos direitos e neces-
sidades do povo, como legisladores que fazem leis para 
proteger esses direitos, e como legisladores que mobilizam 
recursos e criam um ambiente de suporte necessário para 
suprir essas carências.

4. Reconhecemos, ademais, e aceitamos, a população como 
um assunto multifacetado que afeta todos os outros proble-
mas de desenvolvimento e, como tal, indispensável para o 
alcance do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 
particular daqueles que visam à eliminação da pobreza e da 
fome; à melhoria da saúde materna, incluindo os esforços 
para combater o aborto não assistido e promover os direi-
tos à saúde sexual e reprodutiva; ao combate ao HIV/aids; 
à promoção do acesso universal à educação primária; e à 
promoção da igualdade sexual e do engajamento das mu-
lheres.

5. Reconhecemos, ainda, o seguinte:

• Há uma carência de 34% para se alcançar o objetivo 
acordado globalmente de mobilizar US$ 17 bilhões em 
recursos para programas populacionais e de saúde re-
produtiva até o ano 2000 – sendo 24% em recursos na-
cionais e aproximadamente 55% em recursos externos.

• Metade de todas as pessoas no mundo vivem com menos 
que US$2 por dia; 1,2 bilhões de pessoas vivem com 
menos de US$1 por dia. Mais de metade destas pessoas 
são mulheres.
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• A instabilidade política impede a erradicação da pobre-
za e o desenvolvimento sustentável.

• Em todo o mundo, cerca de 840 milhões de pessoas são 
mal-nutridas; milhões delas, incluindo 6 milhões de 
crianças com menos de 5 anos de idade, morrem a cada 
ano como resultado da fome crônica e da má nutrição.

• Existem atualmente cerca de 40 milhões de refugiados 
e pessoas desabrigadas, muitas das quais não têm aces-
so a serviços de saúde reprodutiva.

• Em 2000, 508 milhões de pessoas viviam em países com 
falta de água; até 2025, 3 bilhões de pessoas estarão 
vivendo em países com este problema.

• Há 1 bilhão de adolescentes que já estão ou em breve 
entrarão em idade reprodutiva, muitos dos quais não têm 
acesso a serviços de e educação em saúde reprodutiva.

• A cada ano, mais de 500 mil mulheres morrem durante 
a gestação e o parto; outros 7 milhões de mulheres so-
frem infecções ou ferimentos decorrentes do parto.

• Em todo o mundo, 350 milhões de mulheres têm seu 
acesso negado a um conjunto de contraceptivos segu-
ros e efi cientes; a cada ano, pelo menos 80 milhões de 
gestações não são desejadas ou mal planejadas.

• As necessidades de saúde reprodutiva e planejamento 
familiar de milhões de mulheres em todo o mundo têm 
sido ignoradas, em particular em países como o Afega-
nistão, onde as mulheres têm sido forçadas a enfrentar 
estas carências por décadas.

• Quase 40 milhões de abortos acontecem todos os anos, 
freqüentemente em condições inseguras. Cerca de 78 
mil mulheres -- 227 por dia -- morrem a cada ano como 
resultado de interrupções da gestação realizadas de 
forma insegura.
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• Em 2001, 5 milhões de pessoas se infectaram com HIV; 
800 mil delas eram crianças; 3 milhões de pessoas mor-
reram de complicações da aids no mesmo ano.

• Há 13,4 milhões de órfãos da aids, muitos dos quais são 
chefes de família.

• Metade de todos os novos casos de infecção por HIV 
ocorrem entre pessoas jovens, com idades entre 15 e 
24 anos, sendo que as meninas são particularmente vul-
neráveis.

• Há 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/aids; 28,5 
milhões delas vivem na África.

• Existe uma carência de 8 bilhões de preservativos ne-
cessários para garantir proteção contra o HIV/aids. 

• Até 2050, o número de pessoas com 60 anos de idade ou 
mais aumentará de 600 milhões para quase 2 bilhões, 
e a proporção dessas pessoas dobrará de 10% para 21%, 
muitas das quais viverão na pobreza e precisarão de 
assistência pública para serviços sociais e de saúde.

Chamado à ação

6. Nós, Deputados em Ottawa, empenhamo-nos pela conse-
cução das seguintes ações e apelamos a todos os Deputados 
para também se dedicarem às mesmas:

• Lutar para destinar de 5 a 10% dos orçamentos do de-
senvolvimento nacional para programas de população e 
de saúde reprodutiva.

• Esforçar-nos para alcançar o objetivo acordado de os 
países destinarem 0,7% do PIB para a assistência ofi cial 
ao desenvolvimento e um maior esforço para mobilizar 
os recursos fi nanceiros estimados e acordados, neces-
sários para a implementação do Programa de Ação da 
CIPD.
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• Dar prioridade ao alcance do acesso universal aos ser-
viços de saúde reprodutiva e aos insumos disponíveis 
em nível nacional no âmbito da saúde e da redução da 
pobreza, quer em termos de distribuição de orçamento, 
quer em termos de atividades de programas.

• Elaborar e implementar planos de ação, e prover recur-
sos fi nanceiros para cuidados com a saúde reprodutiva 
e sexual dos refugiados e das pessoas desalojadas.

• Decretar, publicar e fazer cumprir as leis e estatu-
tos que promovem e protegem os direitos humanos 
das pessoas jovens e adolescentes, que garantem a 
igualdade de acesso das mulheres e sua participação 
integral na tomada de decisões em todos o níveis, 
eliminando todas as formas de violência, coerção e 
discriminação contra as mulheres, incluindo as várias 
formas de práticas prejudiciais tradicionais, culturais 
e religiosas.

• Suprimir todas as lacunas e desigualdades sexuais na 
educação, no emprego e nos meios de subsistência das 
mulheres, e adotar e fazer cumprir as medidas neces-
sárias para educar as jovens, desenvolver suas com-
petências técnicas e vocacionais, e ensiná-las a ler e 
escrever.

• Fomentar a redução da mortalidade e morbidade ma-
ternas, e do aborto não assistido como prioridade de 
saúde pública e respeito aos direitos reprodutivos.

• Dar apoio à educação em saúde pública e fomentar o 
conhecimento dos riscos associados à gravidez, ao tra-
balho de parto e ao parto em si, visando o pleno conhe-
cimento das funções e respectivas responsabilidades 
dos familiares, incluindo os homens, na promoção e 
proteção da saúde materna.
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• Dar alta prioridade à água, em especial nas zonas ru-
rais, e ao saneamento no desenvolvimento nacional, e 
às estratégias de redução de pobreza, em particular ao 
despertar da consciência para a utilização produtiva da 
água e estabilização das populações e do clima.

• Melhorar o acesso aos recursos agrícolas, incluindo à 
terra, para pessoas que vivem na pobreza, especial-
mente as mulheres, e promover sistemas distributivos 
eqüitativos e efi cientes, e o desenvolvimento sustentá-
vel.

• Criar a vontade política necessária ao desenvolvimento 
e à integração dos planos de ação contra o HIV/aids 
em linhas de conduta nacionais de saúde reprodutiva 
e implementar planos de ação nacionais; elaborar leis 
que assegurem o respeito aos direitos humanos e à dig-
nidade das pessoas que vivem com HIV/aids e aos órfãos 
da aids; e proporcionar educação e serviços de preven-
ção contra a transmissão de todas as formas de doenças 
transmitidas sexualmente, incluindo o HIV/aids, forne-
cendo tratamento às pessoas infectadas.

• Assegurar que os adolescentes, na escola ou fora dela, 
recebam a informação necessária, em linguagem ade-
quada, bem como os serviços e oportunidades de par-
ticipação na concepção de planos de ação e programas 
que a eles se refi ram, na aceitação de responsabilida-
des, nas escolhas e nas decisões informadas que digam 
respeito as suas necessidades de saúde sexual e repro-
dutiva.

• Esforçar-se o mais possível para atingir o acesso uni-
versal aos serviços e insumos de saúde reprodutiva até 
2015, encorajando os governos, os doadores, a socieda-
de civil e o setor privado a trabalhar em grupo, com o 
apoio dos governos, para alcançar este objetivo.
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• Criar e/ou reforçar a capacidade nacional de coletar, 
analisar e disseminar dados estatísticos, desagregados 
por sexo, para apoio ao planejamento do desenvolvi-
mento nacional, e tornar acessíveis os recursos neces-
sários para alcançar esta meta.

• Pomover e proteger os direitos econômicos, sociais, 
culturais, civis e políticos dos idosos, e eliminar todas 
as formas de violência e discriminação contra eles, pos-
sibilitando a este segmento sua participação completa 
e efetiva na vida econômica, política e social.

Declaração de Compromisso de Ottawa, 2002
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Anotações
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Anotações
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