
 

 

AFR/RC36/R2 COMO ACELERAR A INSTAURAÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS 

NOS ESTADOS-MEMBROS DA REGIÃO AFRICANA DA OMS 

 

 

Tendo examinado o relatório sucinto do Director Regional sobre as actividades da 

OMS no ano 1985, na Região Africana; 

 

Tendo examinado o relatório do Director Regional sobre a política regional em 

matéria de orçamento/ programa e objecto de orçamento/ programa 1988-1989; 

 

Tendo em conta que o processo de programação/orçamentação dos recursos da 

OMS, deveria permitir pôr em prática a política de saúde colectivamente aprovada; 

 

Verificando que o ponto fraco de concretização do apoio aos cuidados primários é 

a falta ou insuficiência de mecanismo de gestão a nível operacional; 

 

Recordando a Resolução WHA 39 7 que insta os Estados Membros a privilegiar os 

sistemas periféricos para apresentação dos serviços essenciais dos cuidados primários; 

 

Considerando que numerosas actividades empreendidas na periferia por 

organismos governamentais e não-governamentais, não podem ser mantidas por falta de 

capacidades de gestão e das infra-estruturas necessárias para assegura a sua continuidade; 

 

Reconhecendo que estes problemas de gestão são a razão principal da falta de 

progressos, apesar dos esforços das verbas afectadas aos programas verticais; 

 

O Comité Regional: 

 

1. CONVIDA os Estados Membros a reservar pelo menos 5% das verbas do 

orçamento ordinário da Organização para aperfeiçoar o processo de gestão a 

nível distrital, de forma a coordenar a integrar todas as actividades 

multissectoriais de cuidados primários a este nível, a fim de tirar o melhor 

proveito de todos os recursos sanitários disponíveis. 

 

2. ROGA ao Director-Geral e ao Director Regional que incitem, por todos os 

meios e aproveitando todas as oportunidades, as potenciais agências de 

financiamento, tanto a nível nacional, como internacional, bem como as 

agências da cooperação bilateral e organizações não-governamentais, a 

mobilizar recursos financeiros adicionais para reforçar a execução das 

estratégias nacionais, a nível periférico. 

 

6a sessão, 16 de Setembro de 1986 

 

 

  


