
 

 

AFR/RC43/R1 ACTIVIDADES DA OMS NA REGIÃO AFRICANA: RELATÓRIO 

BIENAL DO DIRECTOR REGIONAL RELATIVO A 1991-1992 

 

Tendo analisado o relatório bienal do Director Regional sobre as actividades da 

OMS na Região Africana em 1991-1992; 

 

Notando, com satisfação, que esse relatório versa sobre os domínios prioritários, 

como sejam o apoio aos sistemas nacionais de saúde, a protecção e promoção da saúde, a luta 

contra a doença, incluindo a SIDA, e evidencia, com pertinência, não apenas as actividades 

realizadas, mais igualmente as perspectivas e actividades planeadas a nível regional para apoiar os 

programas nacionais; 

 

Tendo igualmente notado, com satisfação, que em consequência do consenso de 

que foi objecto o Quadro Africano de Desenvolvimento Sanitário por parte dos países e dos 

financiadores, muitos distritos estão a tornar-se operacionais, o que levará à eliminação e à 

erradicação de algumas doenças e permitirá melhor controlar a SIDA e assegurar o financiamento 

dos serviços de saúde; 

 

Regozijando-se com a tónica posta na concertação dos esforços a nível dos 

distritos e das comunidades, como meio de alcançar os objectivos fixados pelos Estados-Membros 

e pela comunidade internacional; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional, bem como as orientações nele 

contidas; 

 

2. FELICITA o Director Regional pela qualidade do seu relatório e pela 

respectiva apresentação feita por ele próprio e pela sua equipa; 

 
3. INCENTIVA o Director Regional a prosseguir os seus esforços no sentido de 

alcançar os objectivos e metas fixados para os anos 90; 

 
4. TOMA NOTA, com satisfação, das novas iniciativas tomadas pelo Director 

Regional durante o biénio, nomeadamente as destinadas à: 

 
i) reforçar o papel dos Representantes da OMS graças a equipas da OMS-

país melhor estruturadas e bem orientadas; 

 

ii) desenvolver o programa de financiamento dos cuidados de saúde 

(HECAFIP) para apoiar uma parceria entre os governos, as 

comunidades e os outros parceiros, incluindo as ONG; 

 
iii) tomar novas iniciativas para reforçar a luta contra a SIDA em África; 

 
iv) mobilizar as comunidades para instaurar a Saúde para Todos em 

distritos operacionais; 

 



 

 

v) acelerar a eliminação e erradicação de algumas doenças, de acordo com 

as resoluções do Comité Regional e da Assembleia Mundial da Saúde; 

 
5. REGOZIJA-SE com o reforço constante das relações entre a Sede Regional e 

outras organizações do sistema das Nações Unidas, bem como as instituições 

regionais e sub-regionais; 

 

6. CONVIDA os Estados-Membros a intensificar e desenvolver as actividades 

destinadas a acelerar a instauração da Saúde para Todos, dedicando particular 

atenção aos programas regionais cujos prazos de implementação estão fixados, 

como assinalado no relatório bienal do Director Regional; 

 
7. SOLICITA ao Director Regional que prossiga os seus esforços no sentido de 

mobilizar os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para apoiar 

os programas nacionais. 

 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


