
 

 

AFR/RC37/R11 PROPOSTAS PARA PROMOVER A IMAGEM DA OMS ATRAVÉS 

DAS SUAS ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO 

 

Tendo em conta o papel da OMS como autoridade directora e coordenadora das 

actividades sanitárias internacionais e as suas múltiplas funções de promoção da saúde. 

 

Constatando os esforços consideráveis desenvolvidos pela OMS, em estreita 

ligação com os Estados Membros, no combate às doenças, na promoção e protecção da saúde, na 

organização das infra-estruturas dos sistemas de saúde, especialmente após a adopção pela 

comunidade internacional da estratégia de Saúde para Todos no Ano 2000, baseada na 

abordagem” cuidados primários de saúde”; 

 

Constatando que, apesar dos resultados encorajadores obtidos pela OMS desde a 

sua criação, em 7 de Abril de 1948, os papeis, funções e actividades da OMS a nível nacional e 

das comunidades precisam ser melhor divulgados e conhecidos nos países, junto dos responsáveis 

pela tomada de decisão nos diversos sectores de desenvolvimento, junto das comunidades e da 

opinião em geral, tendo em vista melhorar a cooperação interpaíses rumo à Saúde para Todos no 

ano 2000; 

 

Tendo em consideração que a dia 7 de Abril de 1988 é o 40o aniversário da OMS e 

que 1988 coincide com o 10o aniversário da Declaração de Alma-Ata; 

 

O Comité Regional: 

 

1. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

a) mobilizar os meios comunicação, tendo em vista divulgar regularmente 

mensagens claras e precisas sobre: os problemas sócio-ssanitários 

prioritários no País; as actividades de saúde organizadas nas comunidades 

com a participação activa da população, no âmbito de desenvolvimento 

socioeconómico global, o apoio prestado pela OMS a essas actividades de 

desenvolvimento sanitário; a cooperação intersectorial e interagências; 

 

b) encorajar a organização de clubes, comissões e outras formas apropriadas 

de associação, susceptíveis de popularizar as actividades rumo à Saúde 

para Todos no Ano 2000, bem como os papéis e apoio prestado pela OMS 

a essas actividades; 

 

c) utilizar o 40o aniversário da OMS como uma oportunidade para concentrar 

a atenção da opinião pública nas realizações, objectivos, estruturas e 

actividades da OMS, através da divulgação de informações de pertinentes 

e da organização de diversas manifestações de carácter sanitário, 

socioeconómico, cultural, desportivo, etc.; 

 

d) promover a colaboração entre o sector da saúde, os outros sectores de 

desenvolvimento e as organizações não-governamentais, tendo em vista 

acelerar a realização do objectivo Saúde para Todos, e por todos, 

sobretudo graças à identificação e utilização judiciosa dos diversos 

recursos mobilizáveis no país; 



 

 

 

e) intensificar os contactos com as Representações da OMS nos países, tendo 

em vista uma melhor utilização das informações, documentação e outros 

recursos disponíveis nesta representação, relativos ao desenvolvimento 

sanitário nacional, regional e internacional; 

 

f) adoptar um plano de acção sobre a imagem da OMS na Região Africana, 

tal como apresentado no documento AFR/RC37/10, e contribuir para a sua 

aplicação prática. 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) assegure uma ampla divulgação do plano de acção regional, através dos 

países da Região e junto das instituições internacionais, regionais e das 

organizações não-governamentais activas no sector da saúde; 

 

b) apoie as iniciativas que sejam tomadas em conjunto pelos Representantes 

da OMS nos países e as autoridades nacionais, tendo em vista organizar 

actividades de promoção destinadas a melhorar a imagem da OMS nos 

países e acelerar/estimular a aplicação prática de actividades rumo à Saúde 

para Todos no Ano 2000; 

 

c) transmita a presente resolução ao Director-Geral para informar os órgãos 

directivos e identificar possíveis apoios por parte da Sede e outras 

instituições às actividades regionais e nacionais de promoção da imagem 

da OMS; 

 

d) apresente um relatório durante a 38a Sessão do Comité Regional sobre as 

acções tomadas a nível regional e nacional. 

 

9a sessão, 15 de Setembro de 1987 

 

  


