Guia Comunitário para a Política de
Ambientes Operacionais Adversos do
Fundo Mundial

DO QUE É QUE TRATA A POLÍTICA DE AMBIENTES OPERACIONAIS
ADVERSOS (AOA)?
A Política de Ambientes Operacionais Adversos (AOA) visa proporcionar uma abordagem normatizada para
o Fundo Mundial em locais onde pode ser difícil trabalhar. Os principais objectivos da política são promover
ideias criativas em situações difíceis (inovação), maior flexibilidade em locais que estão a atravessar
circunstâncias difíceis, e parcerias com intervenientes nacionais locais.

O QUE VEM A SER UM “AMBIENTE OPERACIONAL ADVERSO”?
Um ambiente Operacional Adverso é um país ou região que enfrenta actualmente uma série de circunstâncias
complicadas e situações que tornam difícil implementar programas e medir o impacto. Por exemplo, um
Ambiente Operacional Adverso poderia incluir um país com:
•
•
•
•

Condições políticas frágeis ou instáveis (ou seja, guerra ou terrorismo)
Acesso deficiente a serviços de saúde (ou seja grave escassez de médicos e enfermeiros)
Crises causadas pelo homem e/ ou desastres naturais (ou seja, terremotos ou inundações)
Surtos de outras doenças (ou seja Ébola)

Durante emergências, como estas, o âmbito de investimentos do Fundo Mundial pode ser mais limitado. Isto
significa que em vez de uma ampla gama de programas, o Fundo Mundial pode ter de se concentrar apenas
em garantir a continuidade de serviços de tratamento e serviços essenciais para as pessoas afectadas
pelas três doenças.

HÁ 14* PAÍSES
AFRICANOS
CLASSIFICADAS
COMO AMBIENTES
OPERACIONAIS
ADVERSOS.
*a partir de Janeiro
de 2016

A partir de Janeiro de 2016, os seguintes países são
classificados pelo Fundo Mundial como ambientes
operacionais adversos: Afeganistão, Burundi, República
Centro Africano, Chade, Congo (República Democrática),
Eritreia, Guiné-Bissau, Haiti, Quénia, Iraque, Mali, Níger,
Nigéria, Paquistão, Palestina, Somália, Sudão do Sul,
Sudão, Síria e Iémen.

Nestes países, a Política de
AOA ajudará o Fundo Mundial
a:
•
•
•
•

Aumentar a cobertura de serviços preventivos e
terapêuticos de VIH, tuberculose malária
Chegar a populações-chave e vulneráveis
Desenvolver resiliência através de sistemas
comunitários e de saúde mais fortes e salvar vidas
Responder aos obstáculos a serviços motivados por
questões de género e direitos humanos

E QUAL A IMPORTÂNCIA DE AMBIENTES OPERACIONAIS
ADVERSOS?
1

3

Os AOA não tiveram um
desempenho tão bom comparado
com outros países na realização
dos Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM)

Fundos de Ajuda ao Desenvolvimento
(por pessoa) nos AOA quase duplicou
desde 2000, mas os problemas
continuam.

5

2
O desempenho do Fundo Mundial nos
AOA tem sido tradicionalmente inferior
comparado com outros países. Isto tem um
impacto negativo no sucesso global dos
investimentos do Fundo Mundial.

4

Os AOA são uma prioridade para
na era pós-ODM, agora parte de
esforços voltados para a realização
dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

As tendências actuais mostram
que o nível de pobreza, o peso da
doença, a desigualdade e ameaças
aos direitos humanos e ao Estado
de Direito nos AOA estão em
crescimento.

Qual a importância dos Ambientes Operacionais
Adversos para o Fundo Mundial?
SABIA DISTO?
Ambientes Operacionais Adversos respondem
por 1/3 do peso global de doença relativo ao
VIH, tuberculose e malária.

SABIA DISTO?
1/3 de todo o investimento do Fundo Mundial
está em Ambientes Operacionais Adversos.

SABIA DISTO?
50% de todos os investimentos do Fundo
Mundial em programas de malária está em
países que são classificados como ambientes
operacionais adversos.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA POLÍTICA DE AOA DO FUNDO
MUNDIAL (E O QUE ESTES SIGNIFICAM PARA NÓS)!
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES DA
POLÍTICA DE AOA

O QUE ISTO SIGNIFICA
•
•
•

FLEXIBILIDADE

•
•
•
•
•
•

PARCERIAS

•
•

•
•
•

INOVAÇÃO

Alarga o prazo das subvenções
Aceitação de pedidos de financiamento fora do MCN
(IMPORTANTE PARA NÓS!).
Dispensa alguns requisitos durante o processo de
candidatura
Ajuste de metas, actividades e orçamentos do
programa
Uso de terceiros (OUTRAS ORGANIZAÇÕES) para
gerir a cadeia de fornecimento
Cooperação com organizações humanitárias
Coordenação com organizações de emergência da
ONU e outras
Colaboração com organizações abastecimento de
água e prestação de serviços de saúde.
Apoio a organizações da sociedade civil e
comunitárias na implementação de programas
(IMPORTANTE PARA NÓS!).
Maior envolvimento dos prestadores de serviços do
sector privado
Melhorar o acesso à assistência técnica, colaborando
com instituições académicas, parceiros técnicos e
organizações da sociedade civil com experiência em
AOA (IMPORTANTE PARA NÓS!).
Acordos de parceria
Novas ou diferentes formas de prestação de serviços
Aprender com intervenientes locais da área da
saúde, incluindo a sociedade civil que actuam em
AOA, especialmente aqueles com experiência na
manutenção de serviços de saúde em áreas remotas
afectadas por conflitos (IMPORTANTE PARA NÓS!).

QUAL É O PAPEL DA EANNASO E DA PLATAFORMA REGIONAL NO
QUE DIZ RESPEITO À POLÍTICA DE AOA DO FUNDO MUNDIAL?
✓ Garantir a abordagem coordenada do Fundo Mundial em todos os AOA
✓ Documentar as boas práticas e compartilhar experiências de aprendizagem,
✓
✓
•

monitorizar e elaborar relatórios sobre os principais riscos, construir parcerias a
nível mundial e facilitar as parcerias a nível nacional.
Ajudar grupos da sociedade civil e da comunidade para participar nos processos
do Fundo Mundial, prestando apoio adicional nos AOA
Priorizar a criação de ligações entre os grupos da sociedade civil e da comunidade
e assistência técnica nos AOA

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

