
 «Réglementations environnementales pour la pulvérisation intradomiciliaire» 

Workshop regional 

 

Antsirabe é uma pequena cidade no Centro de Madagáscar com uma população de 
aproximadamente 183.000 pessoas, considerada como o centro Agrícola e Industrial daquele país.  
Nesta localidade decorreu de 15 a 19 de Novembro de 2010, uma acção de Formação Profissional 
dirigida a profissionais a trabalhar na “iniciativa presidencial contra a malária” da “USAID”, através 
do “RTI Internacional” e com a colaboração do “International Resources Group”. A acção foi 
intitulada “Réglementations environnementales pour la pulvérisation intradomiciliaire” e 
desenvolvida em língua francesa. 
 

O seu objectivo foi preparar os profissionais dos países convidados que trabalham com iniciativas 
de luta antipalúdica da África subsaariana a utilizar uma aproximação ambiental uniforme 
(condensadas nas “Boas práticas de Gestão”), para as actividades de pulverização no interior, 
assegurando a conformidade da USAID e a regulamentação ambiental do país em causa. 
 
Estiveram envolvidos 21 consultores de Madagáscar e Países vizinhos, vindos de diferentes 
Organizações e de diferentes proveniências profissionais incluindo: 

Profissionais de Saúde; 
Professores de Universidades; 
Profissionais de Centros de Investigação; 
ONGs; 
Ministérios Governamentais. 

Participaram os seguintes Países: 
Benin – 4 participantes 
Burkina Faso – 5 participantes 
Madagáscar - 6 participantes 
Mali – 3 participantes 
Senegal – 3 participantes 

 
Os 21 Participantes, estiveram totalmente envolvidos no referido curso, trabalhando 
entusiasticamente em grupos e subgrupos, com todo o interesse em aplicar nos seus países, as 
ideias agora partilhadas 
 
Resultados esperados no final deste curso  

 

Constituição de um grupo de especialistas técnicos da África Subsaariana, que possam avaliar e 
orientar sobre a forma de pôr eficazmente em execução o programa em curso (iniciativa 
presidencial contra a malária) e ainda divulgar e partilhar as lições aprendidas. 



 
 

Trabalhos práticos durante o curso – Pulverização no interior de habitação 
 

 

 
 

Crianças num pousse-pousse (Táxi local). Pousse-pousse é o meio de transporte mais vulgar. 
 
 
 

 
 

Mãe muito jovem já com 2 filhos. 
 



 
 

 Criança toma o seu banho antes de ir para a escola. 
 
 

 
 

Aí vai ele já com a sua bata e pasta, rumo à escola. 


