
 

 

AFR/RC42/R7 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DA DÉCADA 

INTERNACIONAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO (1981-1990), NA REGIÃO AFRICANA DA OMS 

 

Tendo analisado o documento sobre a avaliação da Década Internacional do 

Abastecimento de Água potável e Saneamento (19981-1990) na Região Africana da OMA, 

apresentando pelo Director Regional; 

 

Considerando a resolução WHA42.25 da Assembleia Mundial da Saúde a pelando 

para uma intensificação dos esforços dos Estados-Membros para alargar e intensificar as 

actividades da Década nos anos 90, no âmbito de estratégia da Saúde para Todos, e a resolução 

AFR/RC41/R4 sobre a aceleração da implementação dos programas de abastecimento de água e 

saneamento na Região Africana da OMS; 

 

Notando que embora tenham registado progressos significativos durante a Década, 

com apoio externo e financeiro acrescido para propiciar melhor acesso aos serviços de 

abastecimento de água e saneamento, os países continuam a ter dificuldades em alcançar os 

objectivos fixados, especialmente nas zonas rurais e periurbanas; 

 

Reconhecendo que tem de tirar o máximo partido das lições aprendidas e da 

experiência adquirida durante a Década, tendo em vista superar os principais obstáculo ao 

desenvolvimento do sector; 

 

Preocupado com o enorme desafio a enfrentar e com as magnitudes dos recursos 

financeiros, humanos e materiais requeridos para alcançar o objectivo de acesso universal ao 

abastecimento de água e saneamento na Região Africana; 

 

Retirando que o abastecimento de água e saneamento aos serviços essenciais para 

o controlo das principais doenças transmissíveis e que contribuem para o desenvolvimento sócio-

económico e para a melhoria de qualidade de vida; 

 

Tendo presente que as organizações de saúde nacional deverão continuar a 

desempenhar um papel particular na promoção do conceito de abastecimento adequado de água 

potável e saneamento, enquanto componentes essenciais dos cuidados primários de saúde; 

 

O COMITÉ REGIONAL; 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório completo sobre a avaliação 

da Década Internacional do Abastecimento de Água e Saneamento, na Região 

Africana da OMS; 

 

2. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

3. AGRADECE a todos os organismos de apoio externo que contribuíram para o 

desenvolvimento do sector durante a década e solicita o seu apoio contínuo 

nos anos 90; 

 



 

 

4. MANIFESTA a sua satisfação pelos esforços enviados pelos Estados-

Membros para realizar progressos significativos no sentido, de alcançar o 

objectivo da Década, a pesar dos numerosos obstáculos encontrados; 

 

5. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) prosseguir a implementação das estratégias regionais e dos planos de 

acção aprovados pelo Comité Regional, na sua Quadragésima-primeira 

sessão, bem como a pôr em prática o disposto na resolução 

AFR/RC41/R4 sobre a implementação dos programas de 

abastecimento de água e saneamento, nos anos 90; 

 

ii) assegurar que os organismos responsáveis pelo abastecimento de água 

e saneamento, incluindo os ministérios da saúde, efectuem uma 

análisecrítica das suas experiências durante a Década, a fim de analisar 

se é apropriado realizar uma mudança estratégica nos objectivos e 

metas fixados, tendo presente que os serviços de abastecimento de água 

e saneamento são essenciais para alcançar o objectivo Saúde para 

Todos no Ano 2000; 

 

iii) criar estruturas institucionais que permitem as comunidades assumir 

responsabilidades no planeamento, financiamento, implementação e, 

mais particularmente, no funcionamento e manutenção dos serviços; 

 

iv) promover uma mobilização mais enérgica das comunidades para gerar 

os recursos suplementares locais necessários à perenidade do programa 

de Abastecimento de Água e Saneamento; 

 

v) dar a maior atenção aos factores que asseguram a viabilidade dos 

projectos, como sejam a utilização das tecnologias apropriadas e de 

baixo custo, a participação das mulheres, a integração da saúde com a 

educação para a higiene, a recuperação dos custos e o controle e 

vigilância da água destinado ao consumo humano; 

 

vi) acompanhar de perto o impacto do abastecimento de água e 

saneamento na saúde, dedicando particularmente à redução das doenças 

diarreicas incluindo a cólera, a esquistossomíasee a dracunculose, 

particularmente nas zonas afectadas; 

 

vii) dar ênfase ao facto de que o abastecimento de água à comunidade 

deverá acompanhar ou vir imediatamente após o fornecimento de 

meios de alimentação dos dejectos e a educação para a saúde/higiene, 

aumentando as verbas para estas actividades; 

 

viii) analisar periodicamente a situação do abastecimento de água e 

saneamento em termos de cobertura dos serviços e de outros factores 

relevantes; 

 



 

 

ix) encorajar um maior investimento dos governos e doadores externos nos 

programas nacionais de abastecimento de água e saneamento; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a apoiar os países a aplicar o disposto na resolução 

AFR/RC41/R4 intitulada ”Acelerar a implementação dos programas de 

abastecimento de água e saneamento, na Região Africana”, procurando 

extrair os maiores benefícios possíveis pari passu com o abastecimento 

de água; 

 

ii) continue a reforçar a cooperação técnica da OMS, em particular no que 

se refere ao desenvolvimento institucional, tecnológico e de recursos 

humanos, bem como ao intercâmbio de informação e à coordenação 

internacional; 

 

iii) continue a colaborar com outras agências das Nações Unidas e com 

organização de cooperação bilateral e multilateral, no sentido destes 

consagrarem mais recursos para satisfazer as necessidades básicas dos 

Estados-Membros, assegurado que o respectivo apoio é o mais 

benéfico possível para a saúde; 

 

iv) apresente periodicamente o relatório sobre os programas realizados na 

aplicação do dispôs na presente resolução em futuras sessões do 

Comité Regional, nu ponto separado da ordem do dia. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


