
 

 

AFR/RC37/R6 A SAÚDE MATERNOINFANTIL ATRAVÉS DO FINANCIAMENTO E 

A GESTÃO DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A NÍVEL DAS 

COMUNIDADES: INICIATIVA DE BAMACO 

 

REFERINDO-SE: 

 

a) à Resolução AFR/RC35/R1 sobre a aceleração da instauração da saúde 

para Todos a nível dos distritos nos países da região Africana, segundo o 

plano trienal; 

 

b) à Resolução WHA 39.7 pedido aos Estados Membros que privilegiam o 

sistema de saúde distrital para implementar os elementos essenciais dos 

CPS, 

 

c) à Resolução no CAMH/ST (II) da Segunda Conferência dos Ministros 

Saúde como base de desenvolvimento; 

 

d) à Declaração AHG/ST.1 (XXTTT) da Cimeira de Chefes de Estado e 

Governo da OUA (Julho de 1987) sobre a saúde como base de 

desenvolvimento  

 

e) à Resolução AHG/Res.163 (XXIII) da Cimeira de Chefes de Estado e de 

Governo da OUA (Julho de 1987) que proclamou 1988 como ano da 

protecção, da sobrevivência e do desenvolvimento da Infância em África; 

 

f) à importância do distrito para a aceleração da Implementação dos CPS, 

tendo em vista a instauração da saúde para todos no Ano 2000; 

 

g) ao primeiro relatório anual do Director Regional (Análise da Situação 

sobre os progressos realizados na aceleração da instauração da Saúde para 

todos nos distritos dos Estados Membros da Região; 

 

h) aos apelos do Director Regional da OMS para África e do Director 

Executivo do FISE, a fim de acelerar a implementação dos CPS a nível dos 

distritos, dando um lugar privilegiado às mulheres e as crianças; 

 

i) à articulação dos elementos fundamentais dos CPS em volta das mulheres 

e das crianças e ao facto de as actividades relativas as crianças facilitarem 

a colaboração entre os outros sectores e a saúde; 

 

O Comité Regional: 

 

1. FELICITA o Director Executivo do FISE pela sua feliz iniciativa de Bamaco 

(ver o discurso pronunciado pelo Director Executivo do FISE por ocasião de 

abertura do RC37); 

 

2. RECONHECE a necessidade de um mecanismo de autofinanciamento das 

actividades dos CPS a nível de distrito; 

 



 

 

3. TOMA NOTA, com satisfação, das experiências concludentes de certos países 

da Região quanto ao reembolso das despesas utilizando a dotação de 

medicamentos essências como fundo de maneio; 

 

4. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) encorajar as iniciativas de mobilização social para a participação da 

comunidade nas políticas de medicamentos essenciais e de saúde 

materno-infantil, a nível dos distritos; 

 

ii) assegurar o abastecimento regular de medicamentos essenciais de boa 

qualidade e de baixo preço, tendo em vista a implementação dos CPS; 

 

iii) definir e implementar um mecanismo de autofinanciamento dos CPS a 

nível de distrito, aproveitando, designadamente, as dotações de 

medicamentos essenciais como fundo de maneio; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) apoie os esforços dos países que visam a promoção da saúde dando um 

lugar privilegiado as mulheres e às crianças; 

 

ii) colabore com os Estados Membros para assegurar a implementação dos 

CPS nos distritos; 

 

iii) colabore com o FISE e as outras Organizações implicadas para 

mobilizar os recursos necessários para aplicar na prática a ”iniciativa 

de Bamaco, mo espírito da Declaração AHG/ST.1 (XXIII) e a 

Resolução AHG/Res.163 (XXIII) da 23a Cimeira dos Chefes do Estado 

e do Governo da Organização da Unidade Africana” e a informar o 

Comité Regional. 

 

8a sessão, 14 de Setembro de 1987 

 

 

  


