
 

 

AFR/RC39/R4 FUTURAS ORIENTAÇÕES DOS PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO 

 

Recordando as Resoluções AFR/RC27/R14, AFR/RC37/R8 e AFR/RC38/R4; 

 

Observando a evolução e expansão globais dos programas de Nutrição durante os 

últimos vinte anos; 

 

Considerando que a situação crítica, ainda em vigor na maior parte dos países, 

exige esforços e acções acelerados; 

 

Considerando, também, que muitos países ainda não dispõem de política, 

programas e planos de acção de adequados, intersectoriais ou sectoriais, em matéria de 

alimentação e nutrição, 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. AGRADECE ao Director Regional o seu relatório sobre o programa, de 

nutrição; 

 

2. AGRADECE igualmente às organizações que colaboram neste programa, em 

particular à FAO, ao UCEF, à OUA, ao Centro Internacional de Investigação 

sobre o desenvolvimento, ao ICCIDD, ao programa Interagências de 

Vigilância Alimentar e Nutricional, à Subcomissão de Nutrição da Comissão 

Administrativa de Coordenação e aos governos da Bélgica, Dinamarca, Itália e 

Suécia. 

 

3. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) elaborar planos de acção sectoriais e intersectoriais a médio prazo para 

o desenvolvimento da alimentação e da nutrição, com o apoio de 

organizações de cooperação multilateral e bilateral; 

 

ii) reforçar urgentemente a componente ”alimentar e nutricional” do 

desenvolvimento sanitário centrado nos distritos, e a intensificar as 

actividades relacionadas com o sector da saúde, incluindo o controlo de 

doenças infecciosas e o melhoramento do abastecimento de água e do 

saneamento; 

 

iii) melhorar, graças a acções intersectoriais apropriadas, a produção, 

armazenagem, conservação, tratamento, comercialização, promoção e 

consumo dos produtos alimentares; 

 

iv) estimular a participação comunitária em programas de alimentação e 

nutrição, e, particularmente, o importante papel desempenhado pela 

mulher, bem como prestar uma atenção particular aos problemas e 

necessidades nutricionais da mulher e da criança; 

 

v) criar sistemas e bancos de dados, baseados nas comunidades para 

acompanhar o crescimento, e baseado nos distritos para a vigilância 



 

 

alimentar e nutricional, e aproveitar esses dados para levar a cabo uma 

acção apropriada a todos os níveis; 

 

vi) mobilizar toda a acção possível para combater as perturbações 

nutricionais específicas (carência de vitamina A e de iodo, anemias) 

tendo em vista a sua eliminação como problema de saúde pública antes 

do ano 2000; 

 

vii) organizar encontros nacionais sobre a promoção das doenças crónicas 

dividas a formas de vida abastada e relacionadas com o regime 

alimentar (doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus); 

 

viii) organizar um grupo de trabalhos nacionais para terminar as prioridades 

nacionais e promover, a nível local, competências nacionais quanto à 

investigação em matéria de nutrição oriental para a acção; 

 

ix) formar pessoal com vista à gestão de programa de alimentação e de 

nutrição, aos níveis distrital e comunitário. 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) preste apoio a cursos de formação adequados em matéria de nutrição, 

na Região; 

 

ii) organize seminários práticos sub-regionais sobre investigação em 

matéria de nutrição orientada para à acção, a nível local, nos principais 

grupos linguísticos; 

 

iii) promova a organização tão rápida quanto possível, de cursos da gestão 

de programas de combate às perturbações devidas à carência de iodo, e 

que para tal tome as medidas necessárias; 

 

iv) recolha informações e elabore programas tendo em vista a prevenção 

das doenças relacionadas com as doenças relacionadas com o regime 

alimentar das classes abastadas; 

 

v) convoque, periodicamente, encontros interagências apropriada sobre 

nutrição, como por exemplo o Grupo Regional Africano Especializado 

para o Desenvolvimento Alimentar Nutricional; 

 

vi) organize, entre 1990 e o ano 2000, em conjunto com outras agências 

das Nações Unidas e a OUA, uma ”Década Internacional da 

alimentação e Nutrição”, na Região Africana; 

 

vii) mobilizar mais recursos para todas as actividades supramencionadas, 

tanto a nível nacional como internacional. 

 

10ª sessão, 12 Setembro de 1989 

 


