
 

 

AFR/RC34/R1 ”A MULHER NO DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO” 

 

Reafirmando que a estratégia ”cuidados primários de saúde” é o meio mais seguro 

de alcançar o objectivo social-Saúde para Todos no Ano 2000, 

 

Convencido de que a plena participação das comunidades é um elemento decisivo 

das estratégias ”cuidados primários de saúde ”, 

 

Considerando o lugar preponderante das mulheres no sistema socioeconómico 

tradicional em África, 

 

Recordando a resolução A/RES/3342/(XXIX) da 29ª Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em que solicita às organizações do sistema das Nações Unidas que apoiem 

aqueles programas, projectos e actividades que estimulam e provem uma maior integração das 

mulheres nas actividades de desenvolvimento económico, tanto a nível nacional como regional e 

inter-regional, 

 

Recordando a resolução WHA29.43 da 29ª Assembleia Mundial da Saúde em que 

se solicita à OMS que coopere com os países, em conjunto com as organizações pertinentes do 

sistema das Nações Unidas para elaborar programas e actividades intersectoriais para a mulher e a 

criança e que promova a participação activa da mulher nos processos de planificação, tomada de 

decisões e desenvolvimento dos sistemas de serviços de saúde, em particular nos cuidados 

primários de saúde, 

 

O Comité Regional: 

 

1. CONVIDA os Estados Membros: 

 

i) A reconhecer a importância do projecto ”A Mulher no 

Desenvolvimento Sanitário” na aplicação prática da estratégia dos 

cuidados primários. 

 

 

ii) A apoiar os esforços empreendidos pelas comunidades rurais: 

 

 dando-lhes o necessário apoio político; 

 

 favorecendo a prática da autodependência e da participação 

comunitária ; 

 

 reforçando e, sempre que isso for o caso, criando o quadro jurídico e 

institucional necessário; 

 

 prevendo verbas, no orçamento, para apoiar os projectos iniciados 

pelas comunidades . 

 

iii) A manter o entusiasmo das comunidades aumentando os contactos 

directos com elas. 

 



 

 

iv) A melhorar a participação comunitária, dando-lhe uma formação em 

todos os processos de gestão. 

 

v) A manter o Director Regional informado das actividades empreendidas 

no âmbito do programa “ A Mulher no Desenvolvimento Sanitário ”. 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

vi) Dê a prioridade necessária ao programa “A Mulher ao 

Desenvolvimento Sanitário” 

 

vii) Colabore com os Estados Membros, a fim de integrar neste programa 

todos os componentes dos cuidados primários. 

 

viii) Desenvolve a investigação operacional, a nível das actividades 

comunitárias.  

 

ix) Reserve recursos suficientes para este programa. 

 

x) Sensibilize as diferentes agências doadoras para a importância dos 

pequenos projectos comunitários. 

 

3a sessão, 13 de Setembro de 1984 

 

 

  


