
 

 

AFR/RC38/R8 PROTECÇÃO DA SAÚDE EM ÁFRICA: COMBATE A DEPOSIÇÃO 

DE RESÍDUOS TÓXICOS E NUCLEARES 

 

Preocupado com os riscos para a saúde, que podem correr as populações da 

Região Africana, inerentes à importação, produção, transporte, armazenagem e utilização dos 

produtos tóxicos e radioactivos, assim como dos resíduos que daí resultam; 

 

Recordando a resolução 42/187 da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o 

meio ambiente e o desenvolvimento, a resolução CM/Res. 1153 (XLVIII) do Conselho de 

Ministros da Organização da Unidade Africana sobre a deposição dos resíduos nucleares e tóxicos 

em África, que teve lugar de 13 a 13 de Maio de 1988, assim como a resolução WHA41.15 da 

Assembleia Mundial da Saúde relativa ao relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento, que reafirma o papel da OMS como autoridade coordenadora e directora no 

sector da saúde internacional; 

 

Consciente do facto que os efeitos nefastos resultantes dos produtos tóxicos e 

radioactivos poderiam constituir uma ameaça para o homem e para o seu meio ambiente, e que os 

resíduos radioactivos podem prolongar-se durante séculos, pondo em perigo as actuais e futuras 

gerações; 

 

Aprovando a declaração de Brazzaville sobre a deposição de resíduos industriais, 

radioactivos e tóxicos em África, adoptada em 1 de Julho de 1988, pela conferência 

interparlamentar sobre a Saúde - Base do Desenvolvimento em África; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. INSISTE sobre a necessidade de proteger a saúde da população da Região 

Africana contra os riscos inerentes à poluição do meio ambiente, 

particularmente os causados pelos produtos e resíduos tóxicos e radioactivos; 

 

2. CONVIDA os Estados Membros da Região Africana da OMS a criar 

estruturas e mecanismos apropriados, tendo em vista assegurar a coordenação 

das actividades a levar a cabo na prevenção e combate aos riscos resultantes da 

poluição do meio ambiente; 

 

3. INSTA TAMBÉM aos Estados Membros a criar e/ou reforçar a estrutura 

institucional e jurídica, a fim de proteger a saúde da população e o meio 

ambiente contra os riscos resultantes da poluição; 

 

4. ENCORAJA os Estados Membros a informar as populações sobre os riscos 

inerentes aos produtos tóxicos e radioactivos por todos os meios apropriados, a 

assegurar a formação do pessoal necessário a todos os níveis e a apoiar as 

actividades de investigação no sector da recolha e tratamento dos produtos e 

resíduos tóxicos e radioactivos; 

 

5. INSTA o Director Regional a intensificar a colaboração da OMS com as 

outras Agências do sistema das Nações Unidas e as organizações não-

governamentais envolvidas no plano promocional, programático, institucional, 



 

 

jurídico e técnico da recolha e tratamento dos resíduos tóxicos e radioactivos, a 

fim de assegurar uma protecção eficaz da saúde da população; 

 

6. INSTA TAMBÉM o Director Regional a prestar todo apoio necessário aos 

Estados Membros e a encorajar a cooperação técnica entre os mesmos, tendo 

em vista a aplicação da presente resolução; 

 

7. SOLICITA ao Director Regional que tome as medidas necessárias para a 

elaboração de uma brochura sobre a recolha e tratamento dos resíduos tóxicos 

e nucleares na Região Africana; 

 

8. SOLICITA ALÉM DISSO ao Director Regional que apresente um relatório à 

39ª Sessão do Comité Regional sobre a aplicação da presente resolução. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

 

  


