Guia Comunitário para a Estratégia do
Fundo Mundial para 2017-2022

DO QUE É QUE TRATA A ESTRATÉGIA DO FUNDO MUNDIAL?
A estratégia do Fundo Mundial para o período 2017-2022 é chamada “Investir para Acabar com Epidemias”.
A estratégia é um documento que descreve a agenda para o período de seis anos. É baseada numa ambiciosa
visão, missão, e quatro objectivos estratégicos (cada um destes com vários objectivos operacionais) e
apoiado por dois impulsionadores estratégicos.

VISÃO:

MISSÃO:

Um mundo livre do peso da
SIDA, a tuberculose e a malária
com melhor saúde para todos.

OBJECTIVOS E METAS:

Atrair, fazer render e investir
recursos adicionais para acabar
com as epidemias de VIH,
tuberculose e malária e apoiar
a realização dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável.

Os objectivos e metas de impacto
na saúde do Fundo Mundial são
expressamente associados aos
Planos Globais dos Parceiros (ver
Ficha 1).

Vista Geral da Estratégia do Fundo Mundial para 2017-2022
NVESTIR PARA ACABAR COM AS EPIDEMIAS
Maximizar o Impacto do
Combate contra o VIH,
Tuberculose e Malária
Promover e Proteger
Direitos Humanos e
Igualdade do Género

Construir Sistemas de Saúde
Resilientes e Sustentáveis
Mobilizar Mais
Recursos

Impulsionadores Estratégicos
Inovar e Diferenciar ao longo do Contínuo do Desenvolvimento
Apoiar Parceiras

IMPORTANTE
PARA NÓS!

A nova Estratégia do
Fundo Mundial para 20172022 dá uma maior ênfase
em fortificar sistemas de
saúde e promover direitos
humanos e igualdade do
género.

FICHA 1: O QUE É QUE A NOVA ESTRATÉGIA DO FUNDO MUNDIAL QUER ALCANÇAR?
OS objectivos e metas de impacto do Fundo Mundial estão explicitamente vinculados aos Planos Globais dos
Parceiros.Aqui estão algumas das metas de maior importância para grupos da sociedade civil e comunitários:

VIH

TUBERCULOSE

•

•

•

•

By 2020, fewer than 500 000 new HIV infections, fewer than
500 000 AIDS-related deaths and elimination of HIV-related
discrimination
By 2020, 90% of key populations - including sex workers,
men who have sex with men, people who inject drugs,
transgender people, prisoners and migrants - have access
to HIV combination prevention services.
By 2020, 90% of women and girls live free from gender
inequality and gender-based violence to mitigate risk and
impact of HIV.

•

•

Até 2020, queda de 20% na taxa de incidência de
tuberculose e queda de 35% na taxa de mortalidade, em
comparação com 2015
Até 2020, 0% dos agregados familiares afectados pela
tuberculose enfrentam despesas catastróficas devido à
tuberculose
Até 2025, serviços de saúde chegam a no mínimo 90% das
populações-chave

MALÁRIA
•

Até 2020, redução de pelo menos 40% nas taxas de
mortalidade e incidência de malária, em comparação com
2015

•

Até 2025, eliminação em pelo menos 10 países

ANÁLISE UM POUCO MAIS DETALHADA DOS QUATRO OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS!

OBJECTIVO ESTRATÉGICO N.º 1: MAXIMIZAR O IMPACTO
DO COMBATE CONTRA O VIH, TUBERCULOSE E MALÁRIA
OPERATIONAL OBJECTIVE
IN STRATEGY

O QUE ISTO SIGNIFICA PARA NÓS

Expandir intervenções baseadas em evidências
com foco nos países com o peso de doença
mais alto com menor capacidade económica e
com base nas populações-chave e vulneráveis
desproporcionalmente afectadas pelas três
doenças

Isto significa que mais recursos serão canalizados para os países mais pobres que são mais
afectadas pelas três doenças, muitos das quais estão em África. Isto significa ainda que será
dada prioridade a programas que aumentam a cobertura de serviços entre grupos como
os trabalhadores do sexo, homens que têm sexo com homens, transexuais, pessoas que
usam drogas, migrantes, refugiados, mineiros, presos, mulheres jovens e raparigas, e outras
populações-chave e vulneráveis.

Aperfeiçoar o modelo de atribuições e processos
para maior impacto, incluindo abordagens
inovadoras diferenciadas para responder às
necessidades de cada países

Isto significa que é necessário uma maior flexibilidade para com os países no acto de se
candidatarem a financiamento, tornando possível ao Fundo Mundial atender a necessidades
específicas e singulares, suas, do seu país e relativo ao seu contexto.

Apoiar o sucesso da implementação das
atribuições com base no impacto, eficácia, análise
de risco e boa relação qualidade x preço

Isto significa que teremos de ter a certeza de não desperdiçar fundos e de documentar o impacto
dos nossos programas e intervenções com muito cuidado, para termos a certeza de poder
mostrar resultados.

Melhorar a eficácia em Ambientes Operacionais
Adversos através de inovação, maior flexibilidade
e parcerias

Isto significa que o Fundo Mundial está empenhado em garantir que financiamento para o VIH, a
tuberculose e a malária chega às populações, mesmo em países que actualmente passam por
conflitos políticos, desastres naturais ou falência dos seus sistemas de saúde.

Promover respostas sustentáveis para o controlo
da epidemia e transições bem-sucedidas

Isto significa que temos de pensar e planear com base no grau de sustentabilidade dos
programas apoiados pelo Fundo Mundial. O que aconteceria se o seu país deixasse de ser
elegível para receber dinheiro do Fundo Mundial? Será que os programas continuariam? O Fundo
Mundial proporcionará o apoio para que possamos começar a pensar sobre estas questões.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO N.º 2: CONSTRUIR
SISTEMAS DE SAÚDE RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS
OBJECTIVO OPERACIONAL
DA ESTRATÉGIA

O QUE ISTO SIGNIFICA PARA NÓS

Fortalecer as respostas e sistemas comunitários

Isto é muito importante para nós! Isto significa que o Fundo Mundial está empenhado em apoiar o
nosso trabalho enquanto sociedade civil e grupos comunitários e componentes vitais de resposta
global em termos da saúde pública.

Apoio à saúde reprodutiva, saúde das mulheres,
crianças, e adolescentes, e plataformas para a
prestação de serviços integrados

Isto significa que os nossos programas de combate ao VIH, tuberculose e malária também têm de
integrar saúde e direitos sexuais e reprodutivos, especialmente para as mulheres e os jovens.

Fortalecer os sistemas globais e nacionais da
cadeia de aquisição e fornecimento

Acesso a medicamentos e matérias-primas é muito importante. Podemos desempenhar um papel
na aquisição e fornecimento através da criação de observatórios comunitários de monitorização
para melhorar a recolha de dados e garantir uma distribuição mais eficaz.

Tirar o máximo proveito de investimentos críticos
em termos de recursos humanos para a saúde

As pessoas que prestam serviços de saúde importam! Isto inclui agentes comunitários de saúde e
outros funcionários e voluntários que prestam serviços a nível da comunidade.

Fortalecer os sistemas de dados para a saúde e
capacitar os países em competências de análise e
utilização de dados

Podemos contribuir com dados valiosos e importantes sobre saúde e acesso aos serviços,
fazendo estudos a nível da comunidade, monitorização e elaboração de relatórios paralelos sobre
os indicadores governamentais.

Fortalecer e harmonizar as estratégias nacionais
de saúde com os planos estratégicos nacionais
específicos a cada doença

O Fundo Mundial quer financiar as prioridades do país. Isto significa que precisamos de ter a
certeza de que as nossas prioridades enquanto grupos da sociedade civil e da comunidade estão
incluídas nos planos nacionais!

Fortalecer a gestão financeira e supervisão

Temos um papel a desempenhar para garantir uma gestão correcta do dinheiro do Fundo
Mundial. Podemos monitorizar o orçamento e garantir acesso a informações sobre as contas
nacionais relativas à saúde.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO N.º 3: PROMOVER E PROTEGER
DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE DO GÉNERO
O QUE ISTO SIGNIFICA PARA NÓS

OBJECTIVO OPERACIONAL DA ESTRATÉGIA
Expandir os programas para apoiar as mulheres
e raparigas, incluindo programas que visam
a promoção de saúde e direitos sexuais e
reprodutivos

As mulheres e raparigas são centrais para a estratégia do Fundo Mundial. Isto significa que estas
populações devem ser priorizadas no nosso trabalho a nível nacional.

Investir para reduzir as desigualdades na saúde,
incluindo disparidades em função do sexo e a
idade

Isto significa que os programas devem centrar-se na redução do peso desproporcional que os jovens,
as mulheres e em especial as jovens enfrentam em termos de vulnerabilidade no que diz respeito às
três doenças.

Introduzir e expandir programas que eliminam
barreiras que impedem o usufruto de direitos
humanos relativos ao acesso a serviços de saúde
para o tratamento de VIH, tuberculose e malária.

Isto significa que devemos priorizar programas que reduzem o estigma e a discriminação, reformam ou
revogam leis e políticas que criminalizam ou marginalizam certos grupos, e garantem a igualdade de
género, o consentimento esclarecido e a confidencialidade

Apoio ao envolvimento significativo das
comunidades e redes de populações-chave e
vulneráveis em procedimentos relacionados com o
Fundo Mundial

Isto significa que devemos nos envolver nos processos de elaboração do Plano Estratégico Nacional,
assim como a monitorização de subvenções, recolha de dados e implementação. O Fundo Mundial e
os seus parceiros prestarão apoio para isto. Não hesite em solicitar assistência técnica!

Integrar considerações de direitos humanos em
todo o ciclo de subvenções e nas políticas e
processos de construção de políticas

Isto significa que o envolvimento significativo com as comunidades afectadas e sem discriminação
deve fazer parte de todo o processo de financiamento do Fundo Mundial, desde a concepção de
subvenções à execução, gestão, acompanhamento e avaliação.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO N.º 4: MOBILIZAR MAIS RECURSOS
OPERATIONAL OBJECTIVE IN STRATEGY

WHAT IT MEANS FOR US

Atrair recursos financeiros e programáticos
adicionais para a saúde, provenientes de actuais e
novas fontes públicas e privadas

Isto significa que devemos colaborar para garantir que o Fundo Mundial está sempre totalmente
reconstituído. Para nós, isto significa acções de promoção perante os vossos governos, o sector privado
e outros parceiros para doarem para o Fundo Mundial.

Apoiar os países a utilizar os recursos de forma
mais eficiente e aumentar a mobilização de
recursos a nível nacional

Isto significa que precisamos de responsabilizar os governos pelo financiamento da saúde com
recursos nacionais. Devemos usar o dinheiro do Fundo Mundial para influenciar os nossos governos a
proporcionarem recursos!

Envidar esforços para influenciar o mercado
e criar parcerias para aumentar o acesso a
medicamentos essenciais e tecnologias de
qualidade garantida e acessíveis

Há leis e políticas que nos podem ajudar a conseguir acesso a medicamentos e produtos de base mais
baratos. Isto significa que devemos aproveitar estas oportunidades! Devemos educar-nos em assuntos
como Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS).

Apoiar os esforços para estimular a inovação
e facilitar a célere introdução e expansão
de tecnologias de saúde e modelos de
implementação de baixo custo

Isto significa que precisamos de continuar a pressionar para obter novas tecnologias para nos ajudar a
combater as três doenças. Significa também que temos de influenciar os nossos governos a não perder
tempo na implementação de novas abordagens logo que estas tenham sido comprovadas eficazes em
ensaios e estudos.

QUAL É O PAPEL DA EANNASO E DA PLATAFORMA REGIONAL NA NOVA
ESTRATÉGIA DO FUNDO MUNDIAL?
•

•
•

Reforçar o modelo de parcerias do Fundo Mundial: Garantir
a boa governação, representação e supervisão através de
organismos apoiados pelo Fundo Mundial, tais como o
MCN, e prestar assistência técnica com vários aspectos do
processo de elaboração do pedido e implementação.
Acções de defesa em torno de questões de promoção de
direitos humanos e igualdade de género, assim como acesso
a nível nacional aos orçamentos de saúde nacionais.
Construção de capacidades através do fortalecimento
do sistema comunitário para organizações da sociedade
civil, grupos comunitários, principais destinatários, etc., e
enfatizando a importância do planeamento sustentabilidade e

•
•

atribuição de fundos a programas de saúde.
Apoiar a participação significativa das populações-chave e
vulneráveis e as suas redes em processos relacionados com
o Fundo Mundial
•Coordenação com os países, a sociedade civil e redes
comunitárias e outros parceiros para garantir que as
subvenções provenientes do Fundo Mundial
contribuem para responder a todas as
necessidades de mulheres, adolescentes e
crianças de forma eficaz e com qualidade, e
de tal forma que promove e protege os seus
direitos humanos

ENTRAR EM CONTACTO COM A PLATAFORMA REGIONAL
Plataforma Regional de Comunicação e Coordenação para a África Anglófona
Promovida pela EANNASO
Arusha, Tanzânia
Tel: +255 737 210598
Email: eannaso@eannaso.org | Website: www.eannaso.org
Facebook: www.facebook.com/eannaso.org | Twitter: @eannaso

