
O país 
 
Egito, oficialmente República Árabe do Egito, é um país do 

nordeste da África, uma região predominantemente desér-

tica, que tem o caracterizado por  uma república semipresi-

dencialista. Possuindo o PIB de US$ 945,388 bilhões e o IDH 

de 0,691 e uma população de 93.047.524 de habitantes. O 

país inclui também a península do Sinai, na Ásia, o que o 

torna um Estado transcontinental. Com uma área de cerca 

de 1 001 450 km², o país limita-se a oeste com a  Líbia, a sul 

com o Sudão e a leste com a Faixa de Gaza e Israel. O litoral 

norte é banhado pelo mar Mediterrâneo e o litoral oriental 

pelo mar Vermelho. A península do Sinai é banhada pelos 

golfos de Suez e de Acaba. A sua capital é a cidade do Cai-

ro, a maior e mais populosa cidade do país e do continente 

africano.  Esse estado faz parte da Liga Árabe, da Organiza-

ção Mundial do Comércio (OMS), da União Africana (UA) e 

da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 
O país e a OMS 

Com o apoio da OMS, o Governo da República Árabe do 

Egito está a desenvolver um plano de ação multissetorial 

nacional para a prevenção e o controle das doenças não 

transmissíveis (DNT) para 2017-2022. De 20 de fevereiro a 

1º de março, os funcionários da sede da OMS, do Escritório 

Regional e do Escritório da República Árabe do Egito no 

país, discutiram o desenvolvimento do plano com o setor 

de cura e a unidade de DNT do Ministério da Saúde e 

População e com representantes dos Ministérios da 

Educação, Abastecimento e Comércio Interno. Eles 

analisaram iniciativas globais e regionais sobre DNTs e 

concordaram em métodos e abordagens para finalizar o 

plano, o qual se alinhará com o "Quadro de monitoramento 

global sobre DNTs". O quadro global inclui 25 indicadores 

para acompanhar a implementação do "Plano de ação 

global para a prevenção e controle das DNT 2013-2020", 

através do acompanhamento e da elaboração de relatórios 

sobre a consecução dos objetivos globais voluntários em 

2015 e 2020. O Mecanismo Mundial de Coordenação da 

OMS para a prevenção e o controle das DNT, criado em 

Setembro de 2014, reforça a coordenação das atividades, o 

envolvimento de vários intervenientes e a ação entre os 

setores, a fim de contribuir para a implementação do plano 

de ação global.  

País e sua relação com a crise de Refugiados por conta do 

surto de Ebola 

A República Árabe do Egito tem se tornado uma rota para 

os imigrantes africanos da região subsaariana. Os refugiados 

atravessam o Mediterrâneo rumo à Europa. Em 2014, esti-

mava-se que, aproximadamente, meio milhão de imigrantes 

viviam no país, dos quais 193 mil são oficialmente reconhe-

cidos como refugiados. Até 2015, o governo egípcio já tinha 

cerca de 5 milhões de refugiados em seu território. Muitos 

foram acolhidos no neste país até a queda do presidente 

Morsi. Depois disso e por conta do alastramento do ebola 

na Líbia, as autoridades têm agido com mais rigor em rela-

ção ao recebimento de imigrantes, seja de qual for a nação. 
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