
 

 

AFR/RC43/R2 RELATÓRIO SOBRE O SANEAMENTO DO AMBIENTE: ANÁLISE 

DAS TENDÊNCIAS NA REGIÃO AFRICANA 

 

Tendo analisado o documento sobre a Análise das Tendências do Saneamento do 

Ambiente na Região Africana da OMS e o documento de informação (AFR/RC43/INF.DOC/1) 

“ÁFRICA 2000: Iniciativa sobre um Programa Internacional de Abastecimento de Água e 

Saneamento em África”, apresentados pelo Director Regional; 

 

Considerando a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento e os seus principais resultados, isto é, a Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento e a Agenda 21; 

 

Considerando a resolução WHA42.25 sobre os esforços sustentados para alargar e 

intensificar as actividades da Década Internacional do Abastecimento de Água e Saneamento nos 

anos 90, a resolução WHA46.20 sobre a Estratégia Mundial para a Saúde e o Meio Ambiente, e a 

resolução AFR/RC42/R7 sobre a melhoria do abastecimento de água e saneamento na Região; 

 

Notando, com preocupação, que a pesar dos importantes esforços e dos 

consideráveis progressos realizados durante a Década, os padrões de saneamento da Região 

continuam baixos, particularmente nas zonas rurais e periurbanas; 

 

Notando que a situação inadequada do abastecimento de água e saneamento nos 

países africanos contribuiu significativamente para os inaceitavelmente elevados níveis de 

morbilidade e mortalidade por doenças transmissíveis na Região; 

 

Reconhecendo a magnitude da tarefa de controlar e gerir eficazmente os lixos 

sólidos produzidos nas zonas urbanas em rápida expansão da nossa Região; 

 

Reconhecendo a relação existente entre a degradação do meio ambiente e o 

crescimento demográfico não controlado, que exerce uma pressão constante sobre os recursos 

naturais e gera mais resíduos que põem em perigo a saúde das populações; 

 

Reconhecendo a necessidade premente de tomar medidas apropriadas para avaliar 

e controlar os crescentes riscos para a saúde inerentes à poluição industrial, ao uso indiscriminado 

de pesticidas e à queima de combustível de biomassa para necessidades energéticas quotidianas; 

 

Afirmando que o saneamento adequado e a gestão apropriada dos lixos são 

cruciais para a promoção e a protecção da saúde humana e do ambiente, sendo ambos necessários 

para assegurar um desenvolvimento sustentável; 

 

Reiterando que os Ministérios da Saúde deveriam manter o seu papel de liderança 

a todos os níveis, integrando efectivamente nos cuidados primários de saúde a saúde ambiental 

como componente essencial, no âmbito do Quadro Africano de Desenvolvimento Sanitário; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório e aprova-o com o seu 

programa de acção; 

 



 

 

2. APROVA a iniciativa “ÁFRICA 2000: Uma Iniciativa sobre um Programa 

Internacional de Abastecimento de Água e Saneamento em África” e o seu 

processo operacional; 

 
3. MANIFESTA o seu apreço pelos esforços envidados pelos Estados-Membros 

no sentido de promover e melhorar o saneamento do ambiente, a despeito de 

numerosos obstáculos; 

 
4. INSTA os Estados-Membros a: 

 
i) elaborar políticas, legislações, planos e estratégias gerais de saúde 

ambiental, como componentes dos planos nacionais de saúde tendo em 

vista um desenvolvimento sustentável, e actualizar as leis de saúde 

pública existentes; 

 

ii) dar prioridade ao desenvolvimento de recursos humanos para satisfazer 

as necessidades de melhoria das capacidades de gestão e para assegurar 

a eficácia da colaboração e da coordenação intersectorial requeridas 

para tratar dos problemas de saúde ambiental; 

 
iii) intensificar as acções destinadas a mobilizar recursos nacionais e 

externos para satisfazer as necessidades identificadas; 

 
iv) proceder à avaliação imediata dos principais problemas de poluição 

causados pelos lixos domésticos e industriais, pelos gases dos escapes 

dos veículos rodoviários e pela queima de combustível de biomassa, e 

assegurar a sua vigilância permanente com vista à tomada de decisões 

sobre questões de desenvolvimento e gestão; 

 
v) empreender actividades de investigação sobre a aplicação sistemática 

de tecnologias seguras e acessíveis para a eliminação de dejectos e para 

a gestão dos lixos sólidos e industriais; 

 
vi) continuar a melhorar a sensibilização do público para a importância e 

os benefícios do saneamento adequado em casa, na comunidade e nas 

escolas, através da educação sobre higiene e ambiente; 

 
vii) sensibilizar as populações para a relação existente entre o crescimento 

da população e a degradação do ambiente, e reforçar os programas de 

planeamento familiar; 

 
5. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-governamentais 

para que: 

 

i) intensifiquem o apoio à melhoria da saúde ambiental, através do 

programa  de cooperação, como “África 2000: Uma Iniciativa sobre um 

Programa Internacional de Abastecimento de Água e Saneamento em 

África”; 

 



 

 

ii) continuem a promover e estreitar a cooperação internacional com vista 

à vigilância e o controlo dos movimentos transfronteiriços de lixos 

tóxicos e perigosos; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) mantenha o apoio aos Estados-Membros na implementação do disposto 

na resolução AFR/RC42/R7 sobre a aceleração da execução do 

programa de abastecimento de água e saneamento, com especial 

incidência na componente Saneamento, a fim de reduzir o seu atraso 

em termos de cobertura relativamente ao abastecimento de água; 

 

ii) continue a estreitar a cooperação técnica com vista a desenvolver as 

capacidades, com especial incidência no desenvolvimento de 

instituições, de recursos humanos e de tecnologias apropriadas; 

 
iii) prossiga a colaboração com outras organizações internacionais, 

governamentais e não-governamentais com vista à mobilização de 

recursos, através da iniciativa “ÁFRICA 2000: Uma Iniciativa sobre 

um Programa Internacional de Abastecimento de Água e Saneamento 

em África” e de outros programas vocacionados para aumentar os 

padrões de saneamento, em particular nas zonas rurais e periurbanas; 

 
iv) continue a colaborar com organizações internacionais e regionais na 

promoção para o desenvolvimento de um mecanismo de cooperação 

técnica entre Estados-Membros da Região, para a vigilância e controlo 

do movimento transfronteiriço de lixos tóxicos perigosos; 

 
v) apresente um relatório à 46ª sessão do Comité Regional sobre os 

progressos realizados na implementação do disposto na presente 

resolução. 

 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


