
 

 

AFR/RC40/R4 MELHOR APROVEITAMENTO POSSÍVEL DOS RECURSOS DA 

OMS: ANÁLISE DA POLÍTICA REGIONAL DE 

ORÇAMENTO/PROGRAMA 

 

Considerando as resoluções AFR/RC36/R3 e AFR/RC37/R12 relativas à política 

regional de orçamento programa; 

 

Considerando os esforços enviados pelos Estados-Membros e pelo Director 

Regional para definir melhor os domínios prioritários de cooperação com OMS, particularmente 

mediante a criação dos programas prioritários e do programa de acção quinquenal para a 

implementação do Cenário de Desenvolvimento sanitário, com particular incidência na gestão; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a implementação da 

política regional de orçamento, programa; 

 

Tendo analisado o projecto de orçamento programa para 1992-1993; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. CONSTA, com satisfação, que a elaboração do orçamento programa para o 

biénio de 1992-1993 se insere na políticaregional de orçamento programado 

particular mente no que se refere `a determinação das prioridades; 

 

2. FELICITA os Estados-Membros e o Director Regional pelas medidas 

concretas tomadas na implementação da política regional de orçamento 

programa. 

 

3. SOLICITA aos Estados-Membros que: 

 

i) prossigam os esforços já iniciados na implementação da política de 

orçamento-programa; 

 

ii) reforcem ainda mais a implementação dos programas prioritário da 

Região Africana, bem como o programa de acção quinquenal, 

atendendo ao facto de que estes dois elementos complementares visam 

traduzir, em termos programáticos e de gestão, o Cenário do 

Desenvolvimento Sanitário em três fases; 

 

iii) reforcem a utilização do sistema AFROPOC para tirar o melhor 

aproveitamento possível dos recursos da OMS, particularmente no que 

se refere às actividades programáticas. 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) reforce a colaboração da OMS com os países, em particular na 

implementação dos programas prioritários e na melhoria da utilização 

do sistema AFROPOC, para acompanhar a gestão das actividades 

técnicas efectuar a respectiva avaliação; 

 



 

 

ii) continue a prestar ao Comité Regional, de dois em dois anos, um 

relatório sobre os progressos realizados e os problemas encontrados na 

implementação da política regional de orçamento programa. 

 

iii) analise os critérios e formulas aplicadas nos últimos dez anos para 

determinar a dotação para cada país e que tome, com base nessa 

análise, as medidas apropriadas. 

 

7ª Sessão, 11 de Setembro de 1990 

 

  


