
 

 

AFR/RC42/R13 MOBILIZAÇÃO GERAL PARA A SAÚDE COMUNITÁRIA EM 

ÁFRICA 

 

Considerando o ”Apelo para a África ” lançado em Bujumbura, pelo Comité 

Regional Africano Da OMS, por ocasião da sua Quadragésima-primeira sessão, realizada em 

Setembro de 1991, a favor de uma mobilização geral para a saúde comunitária em África; 

 

Considerando a degradação contínua da situação sanitária das populações 

africanas, sobretudo nas zonas rurais; 

 

Considerando a decisão tomada pelo Comité Regional, na sua Quadragésima-

primeira sessão, de lançar a partir de 1992 uma vasta campanha de mobilização para a saúde 

comunitária em África; 

 

Considerando as reacções extremamente favoráveis das comunidades africanas, 

dos Estados-Membros, das agências das Nações Unidas, das organizações internacionais e da 

opinião internacional a esta campanha, que se manifestam através: 

 

 da criação, na maioria dos países, de estruturas nacionais de coordenação das 

actividades de mobilização; 

 

 do empenho das comunidades Africanas em intensificar ,ao seu próprio nível, 

as acções em prol da saúde; 

 

 dos compromissos assumidos por numerosos organismos financiadores, 

organizações internacionais e ONG; 

 

Considerando o lançamento Por bem sucedido da Campanha de Mobilização para 

a Saúde em África, com a realização entre 4 e 6 de Setembro de 1992, da Conferência 

Internacional sobre a saúde Comunitária em África (CISCA); 

 

Considerando a importante participação de delegações africanas, de representantes 

da comunidade internacional e da imprensa nessa Conferência; 

 

Considerando aos numerosas iniciativas empreendidas pelas comunidades 

africanas a favor da sua saúde e dadas a conhecer durante a CISCA; 

 

Considerando o firme empenho da África em se mobilizar para vencer o Afro-

Pessimismo; 

 

Considerando a pertinência do Fundo especial para a Saúde em África, enquanto 

instrumento de apoio à acção das comunidades; 

 

Considerando o pouco impacto das políticas de saúde que foram concebidas, na 

maior parte dos casos, sem a participação real das populações interessadas; 

 

Considerando que o objectivo Saúde para Todos não poderá ser alcançado sem o 

empenhamento decidido das próprias comunidades; 

 



 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. AGRADECE ao Governo congolês por ter respondido ao Apelo de Bujumbura 

organizando a CISCA; 

 

2. AGRADECE aos governos africanos, às agências internacionais e aos outros 

parceiros pelo seu apoio à realização da CISCA; 

 

3. AGRADECE ao Director Regional e à sua equipa pelo apoio técnico 

concedido à Campanha de Mobilização para a Saúde Comunitária em África; 

 

4. INSTA os Governos africanos, as agências internacionais e os outros parceiros 

a: 

 

i) prosseguir no seu apoio à Saúde Comunitária em África; 

 

ii) fazer eco da campanha de mobilização que acaba de ser laçada durante 

a CISCA; 

 

iii) empreender, nos respectivos países, acções conducentes a encorajar as 

comunidades a mobilizar-se para acções ainda mais significativas em 

prol da saúde; 

 

iv) tomar as medidas necessárias com vista à mobilização de recursos que 

suportam as iniciativas das comunidades; 

 

v) dar especial atenção à componente Saúde Comunitária nos seus 

programas nacionais de saúde; 

 

vi) comunicar regulamente à Sede Regional os resultados das suas acções 

no quadro das campanhas de mobilização,  fim de lhes permitir garantir 

a continuidade. 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que proporcione apoio técnico aos países na 

implementação das acções de saúde comunitária e que comunique à 

quadragésima terceira sessão do Comité Regional os progressos realizados no 

quadro desta Campanha de Mobilização Geral para a Saúde Comunitária em 

África. 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

 
 

 

  


