
 

 

AFR/RC41/R4  ACELERAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE  

                           ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA REGIÃO  

                           AFRICANA 

 

Recordando as resoluções AFR/RC34/R8 e WHA 39.20 sobre os progressos 

realizados na primeira metade da Década Internacional do Abastecimento de Agua Potável e 

Saneamento (DIAAPS), AFR/RC35/R6 e AFR/RC38/R13 que realçam o papel do abastecimento 

de água e saneamento no controlo das doenças diarreicas e na erradicação da dracunculose, 

respectivamente, e WHA42.25 que apela a um esforço sustentado para alargar e intensificar as 

actividades da Década nos anos noventa, no âmbito da estratégia da SAÚDE PARA TODOS; 

 

Tendo examinado o relatório apresentado pelo Director Regional sobre os 

progressos realizados no sector do abastecimento de água e saneamento pelos Estados-Membros 

da Região; 

 

Reconhecendo que quase todos os países da Região executaram activamente 

programas para melhorar os serviços de abastecimento de água e saneamento como uma 

componente integrante da estratégia dos cuidados primários de saúde; 

 

Reconhecendo os notáveis progressos realizados pelos países no que se refere a 

propiciar um melhor acesso aos meios de abastecimento de água e saneamento sob difíceis 

condições sociais e económicas, amiúde agravadas pelas catástrofes naturais ou conflitos armados; 

 

Notando, com satisfação, o aumento da tomada de consciência em toda a Região e 

o reconhecimento da importância do abastecimento de água potável e do saneamento adequado 

para a saúde e para o bem-estar das populações; 

 

Considerando a magnitude da experiência adquirida a todos os níveis dos países, 

para superar as numerosas dificuldades que obstam ao desenvolvimento do sector; 

 

Preocupado com o muito que falta fazer para satisfazer as necessidades essenciais 

das populações mal servidas, especialmente as que vivem nas zonas rurais e periurbanas; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. CONGRATULA o Director Regional pelo seu relatório sobre os progressos 

realizados no âmbito da Década nos Estados-Membros da Região Africana; 

 

2. APROVA as estratégias e planos de acção propostos no documento 

AFR/RC41/7 para a elaboração de programas de abastecimento de água e 

saneamento nos anos noventa; 

 
3. CONVIDA os Estados-Membros, de acordo com a aplicação prática da 

estratégia regional baseada no Cenário de Desenvolvimento Sanitário e, em 

particular, na abordagem centrada no distrito para a prestação de cuidados 

primários de saúde, a: 

 



 

 

i) planear e integrar eficazmente as actividades de abastecimento de água 

e saneamento com as actividades dos outros programas prioritários de 

saúde e dos sectores afins; 

 

ii) empreender acções de reforço nos domínios de gestão, formação e 

investigação, aos níveis distrital, provincial e central, com vista a 

aumentar a eficácia e a eficiência do programa; 

 
iii) mobilizar recursos financeiros, humanos e materiais aos níveis nacional 

e externo, proporcionalmente às necessidades identificadas no país, 

sobretudo através da participação comunitária, de fundos locais auto-

renováveis, de sistemas de partilha dos custos e por meio de projectos 

apropriados susceptíveis de obterem financiamento externo; 

 
iv) dar ênfase ao melhor aproveitamento possível das instalações 

existentes, graças a acções completas e duradouras tendentes a 

assegurar o funcionamento e manutenção adequados, bem como as 

actividades de restauração; 

 
v) efectuar em fins de 1991, uma avaliação das actividades da Década 

realizadas até Dezembro de 1990, como parte do mecanismo de reforço 

da gestão para os anos noventa e como contribuição para a análise 

regional da Década. 

 
4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

vi) reforce ainda mais a cooperação com todos os Estados-Membros, 

prestando apoio estratégico, técnico e operacional sustentado aos 

programas nacionais de abastecimento de água e saneamento 

integrados nos cuidados primários de saúde; 

 

vii) colabore com os Estados-Membros na avaliação de Década, fornecendo 

a metodologia necessária e outro apoio; 

 
viii) intensifique a cooperação com os organismos de apoio externo no 

desenvolvimento geral do sector; 

 
ix) apresente um relatório de avaliação do fim da Década à 42ª Sessão do 

Comité Regional. 

 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

  


