
 

 

AFR/RC36/R11 ABORDAGEM ”CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE” PARA A 

PROMOÇÃO E A PROTECÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES 

AGRICOLAS DURANTE A DÉCADA DO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL EM ÁFRICA 

 

Tendo tomado conhecimento do relatório das discussões técnicas (documento 

AFR/RC36/15); 

 

Preocupado com a precária situação sócio-sanitária dos trabalhadores agrícolas; 

 

Considerando que estes últimos representam 80 a 90% da população, na maioria 

dos países da 80 a 90% da população, na maioria dos países da Região; 

 

O Comité Regional: 

 

1. SOLICITA aos Estados Membros que: 

 

a) concedam a mais alta prioridade à resolução dos problemas de saúde dos 

trabalhadores agrícola, no âmbito das estratégias nacionais; 

 

b) formulem e reforcem a legislação apropriada relativa à protecção e a 

promoção da saúde dos trabalhadores agrícolas, incluindo a legislação 

relativa à importação e utilização e utilização de produtos químicos e 

insecticida na agricultura; 

 

c) colaborem com as organizações internacionais e organizações não-

governamentais, as indústrias e os trabalhadores agrícolas para a 

instauração de actividades tendentes a melhorar o nível de vida do 

conjunto da população rural em matéria de: 

 

 habitação social barata 

 abastecimento de água e saneamento; 

 electrificação 

 informação e educação das populações; 

 nutrição. 

 

d) incluam, nos programas de formação das diferentes categorias de 

profissionais de saúde, os aspectos específicos dos problemas sócio-

sanitários dos trabalhadores agrícolas; 

 

e) promovam a coordenação e colaboração entre os sectores envolvido na 

saúde dos trabalhadores agrícolas, em particular os ministério de saúde, do 

trabalho, da Agricultura, da Educação e das obras públicas, tendo em vista: 

 

iii) planificar serviços sócio-sanitários integrados para os trabalhadores 

agrícolas; 

 

iv) utilizar, em comum, os recursos apropriados dos diferentes sectores 

de desenvolvimento implicados. 



 

 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) reforce o programa regional” saúde dos trabalhadores” para que seja 

concedida uma atenção especial aos trabalhadores agrícolas; 

 

b) organiza uma reunião de peritos encarregada de aprofundar o estudo desta 

questão e de formular as recomendações práticas susceptíveis de melhorar 

as condições sócio-sanitárias dos trabalhadores agrícolas, no âmbito da 

estratégia Saúde para Todos no ano 2000; 

 

c) conceda o apoio necessário às iniciativas tendentes a promover a saúde dos 

trabalhadores agrícolas, em especial a nível local; 

 

d) reforce a colaboração da sede reforce a colaboração da Sede Regional com 

as instituições especializadas das Nações Unidas, especialmente com a 

FAO, OIT, ONUDI, PNUDI, UNICEF, as instituições regionais com a 

OUA, a CEA e as organizações não-governamentais interessadas, tendo 

em vista a planificação e a execução integradas dos programas sócio-

sanitários destinados aos trabalhadores agrícolas; 

 

e) mantenha o Comité Regional informado das medidas tomadas dos 

projectos realizados neste domínio. 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que transmita apresentação resolução ao 

Director-Geral. 

 

6
a
 sessão, 16 de Setembro de 1986 

 

 

 

 

 

  


