
 

 

AFR/RC34/R8 COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

Tendo examinado o relatório da Comissão Permanente da CTPD (documento 

AFR/RC34/10), 

 

Considerando a importância dos temas estudados pela Comissão Permanente da 

CTPD e, em particular, a avaliação a meio da Década Internacional da Água Potável e do 

Saneamento, 

 

O Comité Regional: 

 

1. APROVA o relatório da Comissão Permanente da CTPD; 

 

2. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) aplicar escrupulosamente as decisões tomadas colectivamente para pôr 

em prática os mecanismos da CTPD, que se traduzirão, concretamente, 

num plano de acção elaborado pelos grupos de trabalho da CTPD; 

 

ii) estabelecer normas para o controlo da poluição industrial apoiadas 

numa legislação apropriada, a nível de cada país; 

 

iii) elaborar uma legislação específica para o exercício da medicina 

tradicional, no âmbito da legislação sanitária nacional e prever uma 

verba orçamental que permita o arranque efectivo ou o 

desenvolvimento do programa de medicina tradicional; 

 

iv) utilizar de um modo racional os mecanismos da CTPD para aproveitar 

as experiencias em matéria de coordenação intersectorial e intra-

sectorial, de intercâmbio de tecnologias apropriadas para os cuidados 

primários (material de educação sanitária, equipamentos para o 

abastecimento de água fabricados com os meios locais, etc.); 

 

v) promover uma abordagem integrada dos serviços de saúde materno-

infantil, que permita prestar, simultaneamente, cuidados curativos e 

preventivos, tanto às mães como às crianças.A abordagem integrada 

pressupõe que se dê uma formação polivalente ao pessoal de saúde e, 

sobretudo, ao pessoal de saúde materno-infantil; 

 

vi) criar comissões nacionais de acção para uma melhor coordenação de 

todas as actividades empreendidas nos domínios do abastecimento de 

água e do saneamento, ou reforçar as que já existem; 

 

vii) reforçar a ponte entre a Sede Regional e os países, e entre os próprios 

países. Esta ponte facilita a troca de informações sobre as inovações e 

as tecnologias apropriadas, adoptadas nos diversos países, em matéria 

de abastecimento de água e de saneamento; 

 



 

 

viii) reforçar a coordenação, por um lado entre os diferentes organismos 

internacionais e as diversas fontes de financiamento e, por outro lado, 

entre estas instituições e os países; é importante conseguir que as agências 

de financiamento se interessem mais pelo sector rural e financiem 

projectos tanto de abastecimento de água como de saneamento. 

 

3. FELICITA-SE pela entrada da República Democrática e Popular de Argélia no 

grupo de trabalho de CTPD da Sub-Região I; 

 

4. ROGA aos governos que enviem, à Sede Regional, até 30 de Outubro de 1984, 

as contribuições dos Estados Membros designados para elaborar os 

documentos de trabalho das reuniões dos grupos de trabalho CTPD em Marco 

de 1985, em conformidade com a decisão no 7, tomada durante a 33ª Sessão do 

Comité Regional; 

 

5. AGRADECE ao Director Regional por ter facilitado a organização das 

reuniões dos grupos de trabalho sub-regionais, bem como a da Comissão 

Permanente de CTPD. 

7a sessão, 17 de Setembro de 1984 

 

 

  


