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COMITÉ REGIONAL PARA A ÁFRICA 

 

Sexagésima oitava sessão   

Dacar, República do Senegal, 27 a 31 de Agosto de 2018 

 

ORIGINAL: INGLÊS 

Ponto 3 da ordem do dia provisória   

 

ORDEM DO DIA  

 
1. Abertura da reunião 

2. Eleição do Presidente da Mesa, Vice-Presidentes e Relatores  

3. Adopção da ordem do dia (documento AFR/RC68/1) 

4. Nomeação dos membros da Comissão de Verificação de Poderes  

5. Actividades da OMS na Região Africana 2017-2018: Relatório da Directora Regional 
(documento AFR/RC68/2) 

6. Declaração do Presidente do Subcomité do Programa (documento AFR/RC68/3) 

7. Relatório de progressos sobre a Implementação da Agenda de Transformação do 
Secretariado da OMS na Região Africana: 2015-2020 (documento AFR/RC68/4) 

8. Relatório sobre as actividades regionais de conformidade administrativa e assuntos decorrentes 

das auditorias internas e externas (documento AFR/RC68/5) 

9. O trabalho da OMS na mobilização de recursos através do reforço das parcerias para melhor 

prestar apoio aos Estados-Membros (documento AFR/RC68/6) 

10. Quadro regional para a implementação da estratégia mundial de prevenção e luta contra a 
cólera, 2018-2030 (documento AFR/RC68/7) 

11. Quadro para a certificação da erradicação da poliomielite na Região Africana (documento 

AFR/RC68/8)  

12. Situação da implementação dos quatro compromissos calendarizados sobre as doenças não 
transmissíveis na Região Africana (documento AFR/RC68/9) 

13. Garantir o financiamento sustentável para a Cobertura Universal de Saúde em África na 

actual conjuntura de factores económicos mundiais e locais em mudança (documento 

AFR/RC68/10) 

14. Roteiro para o acesso 2019-2023: Apoio abrangente para o acesso a medicamentos e 
vacinas (documento AFR/RC68/11) 
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15. Projecto de estratégia mundial sobre a saúde, o meio ambiente e as alterações climáticas 

(documento AFR/RC68/12) 

16. Orçamento-Programa 2020-2021: Documento de consulta para o Comité Regional (documento 

AFR/RC68/13) 

17. Projecto de Código de Conduta para a nomeação do Director Regional (documento 

AFR/RC68/14) 

18. Projecto de plano de acção mundial sobre a saúde dos refugiados e dos migrantes (documento 
AFR/RC68/15) 

19. Documentos de Informação 

19.1 Ratificação do protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos do tabaco 
(documento AFR/RC68/INF.DOC/1) 

19.2 Relatório dos progressos na utilização de soluções de cibersaúde para melhorar os 

sistemas nacionais de saúde na Região Africana (documento AFR/RC68/INF.DOC/2) 

19.3 Relatório de progressos sobre o observatório africano da saúde e o seu papel no reforço 

dos sistemas de informação sanitária na Região Africana (documento 

AFR/RC68/INF.DOC/3) 

19.4 Situação da implementação das recomendações do relatório para enfrentar os desafios da 
saúde da mulher em África (documento AFR/RC68/INF.DOC/4) 

19.5 Relatório dos progressos na implementação da Estratégia Técnica Mundial para o 
Paludismo 2016-2030 na Região Africana (documento AFR/RC68/INF.DOC/5) 

19.6 Relatório dos progressos na implementação da Estratégia Mundial do Sector da Saúde 

para a prevenção, cuidados e tratamento da hepatite viral 2016-2021 na Região Africana 
(documento AFR/RC68/INF.DOC/6) 

19.7 Relatório dos progressos na implementação da estratégia mundial do sector da saúde 
para o VIH/SIDA 2016-2021 (documento AFR/RC68/INF.DOC/7) 

19.8 Relatório dos progressos no quadro de implementação da “Estratégia para Pôr Fim à 
Tuberculose” na Região Africana 2016-2020 (documento AFR/RC68/INF.DOC/8) 

19.9 Relatório sobre o pessoal da OMS na Região Africana (documento 

AFR/RC68/INF.DOC/9) 

20. Projecto de ordem do dia provisória, local e datas da sexagésima nona sessão do Comité 
Regional (documento AFR/RC68/16) 

21. Aprovação do relatório do Comité Regional (documento AFR/RC68/17) 

22. Encerramento da sexagésima oitava sessão do Comité Regional  

 


