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Avaliação da ONUSIDA - Resumo das Conclusões 
 

CAPA 

Com o interesse de partilhar os resultados da avaliação da ONUSIDA, de forma mais generalizada, 

voluntários da Delegação ONG PCB da ONUSIDA, o seu grupo de consultores e os serviços de 

comunicações criaram uma curta versão do relatório da Segunda Avaliação Independente (SIE). Nós 

quisemos tornar as conclusões mais acessíveis aos que não falam inglês, nem francês, por isso 

preparámos esta curta versão rapidamente para tradução em espanhol, português, russo, chinês e 

árabe. Destina-se a acompanhar a secção do resumo oficial do relatório final (também traduzido), que 

estabelece as recomendações da Equipa de Avaliação. As recomendações relevantes para cada secção 

estão, por conseguinte, descriminadas por número, mas não estão repetidas nesta curta versão. 

Todos os documentos que dizem respeito ao relatório podem ser encontrados na página web da 

avaliação. 

Os membros da sociedade civil participaram nos inquéritos às partes interessadas, realizados com 

base no relatório. Todos os comentários na webpage são do domínio público e o contributo da 

sociedade civil reflecte-se nalguns pontos do documento final. Estes incluem a análise da Avaliação 

Quinquenal do Fundo Global, informações com a participação das PLHIV a nível nacional, a integração 

do género no trabalho da ONUSIDA e a atenção para os desafios e lacunas da prevenção. Outros 

comentários, nomeadamente em torno dos direitos de voto no PCB, não parecem reflectir-se no 

relatório final. Esta versão não pode captar a profundidade do relatório completo, mas destina-se a 

realçar alguns dos principais problemas e promover o debate. Nota: O Relatório de Avaliação será o 

tema central da reunião do PCB  em Dezembro, em Genebra. Por favor, partilhe as suas ideias e 

comentários com os Delegados das ONGs à medida que se preparam para esta reunião. Pode 

transmitir o seu feedback através dos serviços  de comunicação, por e-mail 

(pcbcf.ssimon@gmail.com) ou no nosso site (www.unaidspcbngo.org). 

 

http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/IndependantEvaluation/default.asp
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/IndependantEvaluation/default.asp
http://www.unaidspcbngo.org/
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INTRODUÇÃO E CONTEXTO 
 
A Segunda Avaliação Independente (SIE) da ONUSIDA analisa a forma como o programa conjunto 
providencia a liderança mundial em resposta à epidemia; promove o consenso mundial sobre as 
abordagens às políticas e aos programas; reforça a capacidade do sistema da ONU para supervisionar 
as tendências e assegura que políticas e estratégias apropriadas e eficazes são implementadas a nível 
nacional; reforça a capacidade de os governos desenvolverem estratégias abrangentes e de 
implementarem actividades eficazes sobre o VIH/SIDA, a nível nacional; promove a mobilização 
política e social numa base generalizado, no sentido de prevenir e responder ao VIH/SIDA ao nível de 
cada país, garantindo que as respostas nacionais envolvem uma série extensa de sectores e 
instituições; e defende um maior compromisso político na resposta à epidemia, tanto a nível mundial, 
como a nível nacional, incluindo a mobilização e atribuição de recursos adequados para as actividades 
relacionadas com o VIH/SIDA. 
 
A avaliação incide nas seguintes questões: 
A. O CONTEXTO EM MUDANÇA 

• Como a ONUSIDA tem reagido às recomendações da primeira avaliação independente 
• A evolução do papel da ONUSIDA num ambiente em mudança 
• Reforço dos sistemas de saúde 
• Unidade e Coerência na ONU ("Delivering" as One-Reforma da ONU) 

B. Como funciona a ONUSIDA 
• A administração da ONUSIDA 
• A divisão do trabalho entre o Secretariado, os co-patrocinadores, as agências e os países 
• A administração do programa comum 

C. Aspectos de cumprimento do mandato 
• O envolvimento e o trabalho com a sociedade civil 
• Dimensões da epidemia em termos de género 
• A assistência técnica para as respostas à SIDA, a nível nacional 
• Direitos Humanos 
• O maior envolvimento e mais significativo das pessoas que vivem com VIH 
 

A Equipa de Avaliação, supervisionada pela Comissão de Fiscalização, desenvolveu uma metodologia 
(ver o relatório inicial), uma estrutura a partir dos termos de referência (a partir dos quais as 
"abordagens das questões de avaliação" em cada secção abaixo são retiradas), foram realizadas 
visitas a 12 países (Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Etiópia, Suazilândia, 
Cazaquistão, Ucrânia, Irão, Índia, Indonésia, Vietname, Perú e Haiti), e foram inquiridos através de 
dois workshops com as partes interessadas, um workshop para líderes de equipa de visitas aos países, 
e vários relatórios de progresso ao Comité de Fiscalização e ao PCB. 
 
Questão da Avaliação respondida: A evolução do papel da ONUSIDA no âmbito de um ambiente em 
mudança 
Dada a mudança nos ambientes aos níveis mundial, regional e nacional, esta secção examina a clareza 
do papel e as prioridades do programa conjunto, especialmente no que respeita a relações de 
trabalho com o Fundo Global, a PEPFAR, a UNITAID (Serviço Internacional para a Compra de 
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Medicamentos contra o VIH/SIDA), os doadores bilaterais, o sector privado, a sociedade civil, as 
organizações regionais e outros.  
 
Conclusões: 
O VIH continua a ser um problema significativo de saúde mundial. A resposta mundial tem sido 
sustentada, através de iniciativas como o Fundo Global, a UNGASS, etc, e, os recursos para combater 
o VIH e a SIDA têm aumentado consideravelmente nos últimos anos, expandindo o acesso ao 
tratamento. Porém, o fornecimento de anti-retrovirais grátis é e continuará a ser um desafio, devido 
a: custos sem verbas, a elevada taxa de infecções, e a necessidade de tratamentos de segunda e 
terceiras linhas.  
 
Outras conclusões incluem: 

 A ONUSIDA e o Fundo Global criaram uma parceria construtiva que é considerada forte por ambos 
e tem melhorado com o tempo. 

 A ONUSIDA tem tido uma influência limitada sobre as políticas e os programas da PEPFAR. 

 Os compromissos decorrentes da Declaração de Paris1 têm tido um efeito óbvio pouco sobre o 
modo como a ONUSIDA trabalha a nível nacional. 

 A ONUSIDA necessita de adaptar o seu papel de acordo com as circunstâncias do país, a fim de 
encontrar um melhor equilíbrio entre o apoio às políticas nacionais e de exercer pressão no 
sentido de políticas mais eficazes a nível nacional. 

  As funções do Secretariado, do PNUD e do Banco Mundial não são claras a nível nacional. A 
transparência do papel do ONUSIDA é especialmente necessária em países de rendimento médio, 
onde os doadores se estão a retrair e onde é necessária uma estratégia mundial para a adaptação 
às circunstâncias específicas de cada país. 

 A ONUSIDA tem estabelecido parcerias estratégicas, mas precisa de clarificar os objectivos das 
parcerias e os modos de trabalhar com mais transparência, com um principio mais claro e com 
oportunidades de revisão. 

 Têm sido desenvolvidas algumas sinergias importantes, no campo da investigação e monitorização 
dos recursos (ou seja, vacinas, financiamento para o VIH, pesquisa sobre microbicidas). 

 Apesar das orientações e medidas para aumentar os esforços de prevenção, a liderança e o apoio 
de medidas preventivas eficazes da ONUSIDA são insuficientes. Os países não estão a usar 
evidência de forma consistente para dar a conhecer as políticas e programas de prevenção. 

 

                                                      

1 Os compromissos decorrentes da Declaração de Paris de 2005 destinaram-se a melhorar o direito de propriedade dos 
países, a promover um maior alinhamento com as políticas nacionais, a levar à harmonização dos esforços dos doadores e 
a funcionar através de sistemas nacionais, sempre que possível. 
 



4 
 

Questão da Avaliação respondida:A reacção à Avaliação Quinquenal da ONUSIDA (primeira avaliação) 
Esta secção aborda como a ONUSIDA respondeu às recomendações e às actividades da primeira  
avaliação. Identifica factores que tornaram possível ou limitaram a aplicação destas recomendações 
por parte da ONUSIDA. A execução foi avaliada a nível da sede, a nível regional e a nível nacional para 
determinar, na generalidade, a eficácia, a eficiência, a equidade e a razoabilidade do programa 
comum. 
 
 
 
Conclusões: 
As recomendações, que estavam sob o controlo directo do Secretariado e para o qual os recursos 
estavam disponíveis, têm sido implementadas. A equipa observou o progresso do Secretariado em 
torno de: uma concentração mais forte a nível nacional e monitorização e avaliação (M&E) a nível 
nacional, trabalho com a sociedade civil, apoio ao Fundo Global, representação mundial, fiscalização 

da despesa pública, e o Fundos de Aceleração do Programa (PAF)2.Os exemplos de pouco ou nenhum 
progresso foram: as questões da administração e do PCB, o mandato do ECOSOC, as atribuições de 
responsabilidade dos co-patrocinadores e a revisão dos seus MOU (Memorandos de Entendimento), a 
reforma do Comité de Organizações de Co-patrocínios (CCO) e avaliação de impacto, e a aplicação do 
Orçamento e Plano de Trabalho Unificados (UBW) sobre os recursos de cada país. A implementação 
das recomendações a nível nacional foi menos eficaz, mas tem sido mais forte no apoio ao Fundo 
Global, aos grupos temáticos3 e ao apoio à capacidade da M&E a nível nacional. 
 
Questão da avaliação respondida: Unidade e Coerência 
A reforma da ONU, a Equipa Global de Trabalho (GTT) 4 e a Declaração de Paris sobre a Eficácia da 
Assistência têm todos influência no contexto em que a ONUSIDA funciona. Esta secção avalia  o 

                                                      

2
 O PAF é um mecanismo administrado pelo secretariado, utilizado por organizações da ONU para criar um contributo 

estratégico para a resposta nacional. Foi atribuído cerca US$ 16 milhões de dólares de financiamento por parte do UBW, 
em cada biénio, desde de  2002-2003. 
 
3
 No início  do período de avaliação, a coordenação a nível nacional teve lugar através do Grupo Temático das Nações 

Unidas para o VIH/SIDA.A sociedade esteve ao nível da Equipa das Nações Unidas no País (UNCT) e os grupos temáticos 
foram tipicamente apoiados por um ou mais grupos de trabalho técnico.Em 2003, o Secretariado começou a colocar 
funcionários seniores a nível nacional, na qualidade de Coordenadores da ONUSIDA nos Países (UCCs). Esta disposição 
para a coordenação é quase única para o VIH. 

4
 A Equipa de Trabalho Global (GTT) o sobre a a Melhoria da Coordenação da SIDA entre Instituições Multilaterais e 

Doadores Internacionais foi formada quando os líderes dos governos dos países doadores e em desenvolvimento, a 
sociedade civil, as agências da ONU e outras instituições multilaterais e internacionais se reuniram em Londres, a 9 de 
Março de 2005, e acordaram em desenvolver um conjunto de recomendações no prazo de 80 dias sobre a melhoria da 
arquitectura institucional da resposta ao VIH e à SIDA. O destaque particular foi sobre como o sistema multilateral pode 
racionalizar, simplificar e harmonizar mais os procedimentos e as práticas para melhorar a eficácia das respostas lideradas 
a nível nacional e reduzir a pressão colocada nos países. O RelatórioFinal foi publicado a 14 de Junho de 2005, com 
recomendações repartidas por quatro categorias principais: 1. Delegação de responsabilidades incluindo a liderança 
nacional e o direito de propriedade; 2. Alinhamento e harmonização; 3. Reforma no sentido de uma resposta multilateral 
mais eficaz; 4. Prestação de contas e fiscalização. 
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impacto destas mudanças sobre a forma como a ONUSIDA é considerada (pelos países, doadores co-
patrocinadores e funcionários) e sobre a forma como funciona para cumprir as suas funções (em 
especial nos países). 
 
Conclusões sobre a reforma da ONU: 

 A reforma da ONU não tem afectado grandemente a ONUSIDA a nível mundial, em parte porque a 
concentração da reforma tem sido a nível nacional 

 É muito cedo para dizer se as Equipas de Directores Regionais (RDT) vão apoiar a perspectiva da 
ONUSIDA 

 O processo de reforma mais generalizado tem, contudo, de melhorar directamente a eficácia da 
ONUSIDA a nível nacional 

 O 'modelo' da ONUSIDA não tem sido adoptada de forma mais ampla por parte da ONU  
 

 
Questão da avaliação respondida: Reforço dos sistemas de Saúde 
A Avaliação deve incluir uma avaliação do papel da ONUSIDA no reforço dos sistemas de saúde e 
determinar que melhorias poderiam ser feitas para reforçar os sistemas de saúde de uma forma que 
apoie os objectivos da ONUSIDA. 
 
Conclusões: 

 A ONUSIDA não tem articulado uma posição comum clara do programa conjunto sobre o VIH e o 
reforço dos sistemas de saúde e tem tido uma influência mundial limitada.. Enquanto o 
Secretariado da ONUSIDA diz que tem uma posição clara, não é conhecida pelos agentes externos 
ou  pelos co-patrocinadores e não há uma posição clara conjunta em toda a ONUSIDA.. O não ter 
uma posição comum tem diminuído a influência. 

 Os papéis respectivos do Secretariado da ONUSIDA, da OMS (e dos diferentes departamentos) e do 
Banco Mundial não são claros 

Os co-patrocinadores têm reforçado os sistemas de saúde através dos seus mandatos, mas há poucas 
evidências sobre as mais-valias do programa comum  

A ONUSIDA tem garantido a relação entre as estratégias e os planos nacionais de saúde sobre o VIH 
Existem evidências de aumento do financiamento para o reforço dos sistemas de saúde por parte dos 

principais doadores do VIH, mas o rastreio do financiamento é um desafio 
Apesar de um crescente organismo de investigação, a base de evidências para o impacto do 

financiamento do VIH e os programas para os sistemas de saúde continuam a ser relativamente 
fracos 

O reforço dos sistemas noutros sectores também é importante, em especial para os esforços eficazes 
sobre a prevenção  

 
Recomendações relevantes: 1,3 
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ADMINISTRAÇÃO DA ONUSIDA 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção analisa as estruturas de administração e de responsabilização da ONUSIDA (PCB, CCO e o 

UBW). Considera que o progresso nas recomendações da revisão da Equipa Global de Trabalho 
(GTT), e a Revisão da Participação da Sociedade Civil/ONG no PCB. 

 
Historial  
A ONUSIDA foi instituída a 1 de Janeiro de 1996, na qualidade de programa conjunto mundial de 
agências das Nações Unidas que trabalham na área do VIH/SIDA, com o Conselho Económico e Social 
(ECOSOC) da Assembleia Geral da ONU que é responsável pela fiscalização. Tudo começou com seis 
agências co-patrocinadoras da ONU (a UNICEF, o PNUD,  a UNFPA, a UNESCO, a OMS e o Banco 
Mundial) e um pequeno Secretariado, e posteriormente expandiu-se com a inclusão da UNODC, da 
OIT, da PMA, da ACNUR. O ECOSOC mantém uma responsabilidade formal de administração em 
relação à ONUSIDA ao nível de uma fiscalização geral. Mas, de facto, o papel de fiscalização foi 
entregue ao PCB. O PCB é único, enquanto órgão de gestão da ONU, que inclui não só a 
representação dos Estados-Membros, mas também do sector das ONG e dos co-patrocinadores. 
 
O principal elo entre o PCB e os co-patrocinadores parece ser através do Comité das Organizações de 
Co-patrocínio (CCO), a única Comissão Permanente do PCB, que inclui os chefes executivos das 
agências de co-patrocínio ou os seus representantes designados. Não existe nenhuma hierarquia clara 
de metas e objectivos ou um elo claro entre os objectivos do ECOSOC, a Declaração de Objectivos da 
ONUSIDA, cinco áreas de concentração da ONUSIDA e do UBW (Orçamento Unificado e Planos de 
Trabalho). 
 
Conclusões: 

 Não existe nenhum mecanismo formal na carta do ECOSOC, ou na prática, que associa o 
trabalho e as decisões do PCB ao trabalho e às decisões dos órgãos dirigentes dos Co-
patrocinadores. 

  Há falta de clareza acerca das questões em que o PCB se deve envolver para garantir uma 
supervisão adequada, sem micro-gestão, especialmente tendo em conta que o PCB participa 
apenas em duas reuniões com a duração de dois dias por ano, tem poucos sub-comités do 
conselho, e tende a concentrar-se em acções futuras versus desempenho passado.  

 Os avaliadores continuam a argumentar que os direitos de voto para a delegação das ONGs 
continuam a ser menos do que uma necessidade, dado que o PCB funciona por consenso, e 
outras organizações que têm direito a voto de ONG (como o GF) não são órgãos da ONU, 
como o PCB.  

 A participação de ONGs no PCB é única no sistema da ONU e a avaliação mostra que há um 
valor claro para isto. Há bons exemplos em que a sociedade civil tem tido influência no PCB e 
nas tomadas de decisão. A participação de ONGs é limitada pelo exercício do Presidente e o 
facto de que os delegados são voluntários com muitíssimo trabalho. A criação dos CF (Serviços 
de Comunicação) deve ajudar ainda que seja muito cedo para dizer.     

  Menos provas do sucesso/valor da participação dos co-patrocinadores no PCB.  

 A monitorização e a avaliação das decisões do PCB é insuficiente e existe incoerência entre o 
UBW e o impacto a nível nacional  
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Tem sido um desafio para o PCB dar cumprimento às decisões do conselho, mas a experiência com a 
GTT mostra que uma abordagem mais sistemática é possível 
Conclusões 

 Há necessidade de aumentar a eficácia do Comité das Organizações de Co-patrocínio e as 
relações com os órgãos dirigentes dos co-patrocinadores 

 Os objectivos do ECOSOC continuam a ser relevantes e provêem flexibilidade. Porém, a 
diversidade e a natureza da mudança dos objectivos, em estruturas estratégicas, declarações 
de objectivos, as áreas centrais e, mais recentemente, o UBW, tem contribuído para a falta de 
um rumo claro e para uma fraca responsabilização. 

 Os acordos formais entre o PCB e os órgãos dirigentes dos co-patrocinadores órgãos 
continuam frágeis e têm prejudicado o progresso com a questão da responsabilidade.  

 O PCB é considerado amplamente como um exemplo de eficácia razoável, de um órgão 
dirigente da ONU, mas poderia fazer mais para concentrar a sua atenção no desempenho do 
programa comum e melhorar as estruturas de responsabilização.  

 O surgimento dos coordenadores mundiais tem estabelecido um elo de ligação eficaz de 
funcionamento entre os co-patrocinadores e o Secretariado, mas o CCO não cumpre o seu 
papel executivo.  

 A prática corrente tem criado uma situação em que nem os co-patrocinadores falam a nível 
individual, nem são chamados à responsabilidade nas reuniões do PCB. Há preocupações de 
que alguns procedimentos, tais como o grupo de redacção podem prejudicar a voz dos 
participantes no PCB. 

 Os quadros estratégicos mudaram demasiadas vezes para serem úteis e nunca forneceram 
uma estrutura satisfatória para fiscalizar o desempenho. É muito cedo para julgar a qualidade 
dos relatórios, no âmbito do UBW 2008-2009. 

 
Recomendações relevantes 7, 15, 16, 17, 18 e 19. 
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DIVISÃO DE TRABALHO (DoL) e de trabalho conjunto 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção analisa os componentes da ONUSIDA e as relações operacionais entre o Secretariado, os 

co-patrocinadores e outras instituições, como o Fundo Global, a nível da sede, regional e 
nacional. Isto inclui a avaliação da eficácia da ONUSIDA, em termos de coordenação, coerência e 
compatibilidade das actividades e das estratégias programáticas e, a forma como a "Divisão do 
Trabalho" tem afectado as relações de trabalho a nível nacional, tendo em conta a perspectiva 
dos governos nacionais. Cumpre a ONUSIDA o seu papel de coordenação mundial sobre a SIDA? 

 
Conclusões:  A nível mundial: 

 Ser um co-patrocinador tem ajudado as agências a manter o VIH como uma prioridade das 
políticas e a capacidade expandida dos co-patrocinadores. 

 Os co-patrocinadores vêem benefícios por serem membros da ONUSIDA: a disponibilidade de 
verbas através do UBW; o papel do Secretariado e do Director Executivo em manter o VIH como 
sendo um problema de elevada relevância; maior consciência relativamente aos problemas e 
tendências mundiais;  

 A nomeação de coordenadores mundiais por parte dos Co-patrocinadores tem sido um sucesso e 
tem aumentado a capacidade dos Co-patrocinadores sobre o VIH..  

 Há cada vez mais uma tendência para a responsabilização estreita com os grupos no seio das 
agências que recebem dinheiro do UBW, que são responsáveis por um ou mais objectivos 
específicos do UBW. Uma tal abordagem pode levar à responsabilização forte, mas não apoia o 
VIH como uma  prioridade da maior parte das agências.  

 Os compromissos de financiamento sobre o VIH, por parte dos co-patrocinadores têm diminuído 
desde 2006-2007, por isso os fundos do UBW tornaram-se importantes na manutenção da 
capacidade aos níveis mundial e regional.  

 A intenção original era que o Secretariado não deveria tornar-se uma outra agência da ONU, mas 
o orçamento do Secretariado é comparável, ou mesmo superior, ao de algumas das agências de 
menor dimensão da ONU.  

 Existe uma tendência para um crescimento drástico de compromissos de financiamento dos 
orçamentos mundiais, regionais e suplementares por parte dos co-patrocinadores, bem como 
financiamento de base dos co-patrocinadores para a SIDA, desde o biénio 2004-2005 até ao biénio 
de 2006-2007.   

 
 Os compromissos de financiamento dos 

orçamentos mundiais, regionais e 
suplementares dos co-patrocinadores 
(US$ mln) [em milhões de dólares], 
biénio. 

Financiamento de base dos co-
patrocinadores para a SIDA 
(US$ milhões), biénio 

2004-
2005 

2006-2007 2008-2009 2004-2005 2006-2007 2008-2009 

Total de dez co-
patrocinadores: 

252 709 417 86 114 67 
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Fonte: Dados fornecidos pelo Secretariado 

 

 O processo do Orçamento Unificado e Plano de Trabalho (UBW) tem vindo a apoiar as abordagens 
do programa conjunto a nível mundial 

 O UBW ainda não satisfaz completamente as necessidades do membros do PCB. O actual quadro 
de resultados do UBW não irá identificar a mais-valia da ONUSIDA, na qualidade de programa 
conjunto, em comparação com o facto de terem dez organizações distintas de co-patrocinadores. 

 A divisão do trabalho tem trazido benefícios limitados a nível mundial, mas não esclareceu os 
papéis principais.  

 

A nível nacional  

 A divisão do trabalho tem tido mais influência a nível nacional, com o impacto de equipas 
conjuntas5 

 O trabalho de equipa tem melhorado a nível nacional É demasiado cedo para julgar 
definitivamente se as equipas conjuntas vão marcar uma diferença real nas intenções dos 
programas, mas os UCCs apresentam um relatório sobre um melhor trabalho de equipa; um 
acesso mais simples à equipa de parceiros nacionais e o movimento denominado "unidos na 
acção'.  

 Mais progresso com a abordagem da equipa conjunta é condicionado por diversos desafios.  
• Os grupos temáticos da ONU e as equipas conjuntas - manter separados os papéis e 
responsabilidades;  
• A necessidade de liderança; 
• A possibilidade de conflito de interesses - o papel do UCC;  
• O Banco Mundial - o co-patrocinador que falta a nível nacional? 
• As implicações da assistência técnica.. 

 A divisão do trabalho fica aquém das funções planeadas para as agências principais. 

 A implementação do conceito de agência principal tem sido sido difícil. Nenhum dos 12 países 
visitados apresentaram qualquer prova de que o conceito está a ser aplicado como deveria.  

 Nem todas as partes estão conscientes da divisão do trabalho e, como tal, que agência deve ser 
abordada e para que tipos de assistência técnica. 

 Em geral, há pouca evidência que sugira que o DoL geriu equipas conjuntas, no sentido de pôr em 
prática os sistemas e estruturas para o apoio técnico proposto no documento sobre a Divisão do 
Trabalho de 2005.  

 
Incentivos para o trabalho conjunto 

 As equipas conjuntas são uma tentativa de melhoria das responsabilidades, mas o poder real nas 
Nações Unidas, a nível nacional, cabe aos directores das agências. A abordagem da equipas 
conjunta tenta mudar a responsabilização para a equipa. A fraqueza fundamental é que os 

                                                      

5
 As equipas conjuntas foram introduzidas para mudar os sistemas e métodos de trabalho sobre o VIH, segundo o Sistema 

do Coordenador Residente (RC). A abordagem da equipa conjunta foi introduzida pelo Secretário-Geral, no final de 2005, 
com linhas de orientação detalhadas, aprovadas em 2006. Apoio ao mais alto  nível dentro da ONU e acordos 
fundamentados de acordo com a estrutura de coordenação estabelecida a nível nacional tornou esta uma importante 
iniciativa, muito mais do que a divisão do trabalho. 
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directores de agências não são responsáveis pelo trabalho dos seus funcionários na equipa 
conjunta.  

 Os diferentes sistemas de relatórios sobre o desempenho de cada agência a nível nacional 
significa que o trabalho é duplicado e exige-se que o pessoal se concentre nas prioridades e nos 
mandatos da sua própria agência.  

 Os actuais procedimentos financeiros tornam difícil de adoptar, quer abordagens dos programas 
conjuntos, quer a implementação de um programa conjunto.  

 Apesar dos investimentos significativos, muitos dos benefícios esperados por parte das equipas 
conjuntas não têm sido apresentados. 

 
Conclusões: 

 Registaram-se progressos nos programas conjuntos a nível mundial. Isto ocorreu através dos 
efeitos combinados da melhoria constante das estruturas e dos conteúdos do UBW; alguma 
racionalização dos papéis e responsabilidades induzidos pela divisão do trabalho da GTT; os 
coordenadores mundiais têm sido os mais significativos. As disposições pré-existentes, tais como 
as Equipas de Trabalho Inter-Agências (IATTs) não têm sido tão influentes.  

 A divisão do trabalho não conduziu a um processo a qualquer nível pelo qual o número de 
efectivos ou a sua distribuição entre os co-patrocinadores e o Secretariado tem sido racionalizada 
contra qualquer vantagem comparativa ou objectivos estratégicos do UBW.  

 As iniciativas combinadas das equipas conjuntas e da divisão do trabalho têm levado a um melhor 
trabalho de equipa e a melhorias detectadas na eficácia e eficiência da ONU a nível nacional. A 
influência das equipas conjuntas tem sido maior do que a da divisão do trabalho.  

 Factores estruturais, tais como a necessidade de uma nova etapa do planeamento do Quadro da 
ONU para Assistência ao Desenvolvimento (UNDAF) que permitam que os programas conjuntos 
obtenham resultados e anunciem a longa pausa inerente à reforma sistémica.  

 A nível nacional, os conceitos associados à divisão do trabalho, tais como agência principal, ponto 
único de entrada e coordenação do apoio técnico ainda não foram efectivamente implementados. 
Não foram encontrados exemplos de planeamento coerente no que respeita ao apoio técnico ou 
de uma análise por parte de uma equipa conjunta considerável sobre a capacidade e os planos 
para os recursos humanos .  

 O Coordenador Residente (RC) tem pouca autoridade directa sobre os directores das agências a 
nível nacional e não existe responsabilização para a equipa de trabalho conjunto para o UCC; os 
directores das agências são responsáveis perante a sua sede e tanto a acção como a 
responsabilidade são impulsionadas pelas estratégias da sede e pelas estruturas dos resultados 
colectivos. Apenas no caso dos indicadores de desempenho das empresas que coincidem com o 
desempenho da ONUSIDA é que as prioridades e a informação são compatíveis.  

 Os mecanismos de financiamento levam à fragmentação e à competitividade entre os co-
patrocinadores e o escritório do Secretariado nacional. Nem a equipa conjunta, nem a divisão das 
iniciativas laborais tratam de incentivos financeiros, se bem que, acordos nos países piloto a 
aplicar o princípio "Unidos na Acção" (Delivering as One), possam oferecer um espaço para 
reforma.  

 
Recomendações relevantes: 3, 4, 6, 8, 10 
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ADMINISTRAÇÃO DO SECRETARIADO DA ONUSIDA 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção avalia a forma como a administração e a prática empresarial do Secretariado da ONUSIDA 

têm evoluído desde a sua criação, incluindo as suas relações institucionais com a OMS e o 
PNUD, e se têm sido capazes de acompanhar o ritmo de mudança e os tipos de exigências que 
têm surgido ao longo do tempo, incluindo a transferência de recursos para os países.  

 
Conclusões: 

 O Secretariado funciona em linha com dois conjuntos de regras, regulamentos e sistemas de 
dados para o pessoal (ERPs). Um em linha com a OMS (pessoal com base em Genebra, pessoal 
profissional internacional a nível regional e nacional) e outro em linha com a UNDP (pessoal 
nacional onde a OMS não se encontra a funcionar).   

 O ERP da OMS foi introduzido em 2008 e tem havido problemas com a sua  implementação o que 
tem levado a frustração e ineficiências operacionais.  

 Para o pessoal sob a alçada do PNUD, há confusão se o pessoal deve reportar à ONUSIDA ou à 
UNDP e uma sensação de que o pessoal da OMS é mais bem tratado 

 Há ineficiências operacionais relacionadas com dois sistemas de administração paralela 

 Histórico de problemas relacionados com a transferência atempada, processo de aprovação lento 
e fiscalização insuficiente do Fundo de Aceleração dos Programas (PAF), que são usados para 
ajudar a implementar respostas nacionais.  

 O secretariado tem cerca de 1000 funcionários (~3/4s na OMS e ~1 / 4 no PNUD; ~ 1/3 em 
Genebra, e 2/3 em Equipas de Apoio Regional (RSTs) e escritórios do país). Isto tem crescido 
significativamente nos 5 anos estudados pela avaliação 

 A quadruplicação do pessoal não foi planeada numa forma coordenada ou informada e não tem 
sido impulsionada por processos de planeamento do UBW. 

 O PCB não tenha aplicado fiscalização suficiente nesta rápida expansão do pessoal, nem tem sido 
coordenada com os Co-patrocinadores 

 A não renovação dos contratos é um processo difícil e complexo, após 5 anos de serviço e exige 
uma indemnização significativa; muito do pessoal existente vai chegar aos 5 anos de serviço nos 
próximos anos. 

 A moral e a cultura do pessoal é classificada em alta no Inquérito do Pessoal, mas a confiança na 
eficiência da gestão e na gestão da mudança é questionável.  

 
Recomendações relevantes: 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 



12 
 

O ENVOLVIMENTO E O TRABALHO COM A SOCIEDADE CIVIL 
 
Questão de avaliação: 
Até que ponto a ONUSIDA tem sido capaz de apoiar, incluir, assegurar serviços e incorporar de um 
modo significativo e quantificável as preocupações e capacidades da sociedade civil, e que tipos de 
relações e parcerias funcionais se têm desenvolvido a diferentes níveis operacionais, é passado em 
revista aqui, e nota-se que isto devia ser parte integrante de todas as questões a serem abordadas 
por esta Avaliação Independente. 
 
Conclusões: 

 Não há uma abordagem comum à participação da sociedade civil em toda a ONUSIDA.  
Trabalhar com a sociedade civil tem sido uma das áreas de sucesso da ONUSIDA, mas têm-se 
desperdiçado as oportunidades de maximização da eficácia, por causa da falta de uma abordagem 
estratégica. Não existe nenhuma estrutura do programa conjunto ou estratégia para o envolvimento 
com a sociedade civil e também não existem objectivos comuns através da ONUSIDA. 
 
Não há objectivos ou prestações de serviços nas equipas conjuntas, em termos de trabalho com a 
sociedade civil, o que torna difícil identificar a mais-valia do programa conjunto, no que se refere à 
participação da sociedade civil. Na maioria  dos 12 países visitados, não existe nenhum plano da 
equipa conjunta no sentido de trabalhar com a sociedade civil e os co-patrocinadores têm seus 
próprios planos para o envolvimento com os seus parceiros da sociedade civil.  
 
O envolvimento da sociedade civil no planeamento, execução e M&E do Secretariado, e nas 
actividades dos co-patrocinadores nos programas conjuntos de apoio parece ser limitado. 
 

 O Secretariado da ONUSIDA lidera o envolvimento da sociedade civil (mesmo a nível nacional).  
O Secretariado é visto pela sociedade civil e por alguns co-patrocinadores como sendo mais inclusivo, 
mais aberto ao diálogo, mais flexível, mais receptivo, e mais não burocrático do que os outros 
elementos do sistema da ONU. Os outros intervenientes pensam que os co-patrocinadores estão 
menos envolvidos do que o Secretariado. 
 
A maioria dos que participaram no inquérito de avaliação concordou com a declaração de que o 
Secretariado tem sido capaz de apoiar, participar e abordar as preocupações da sociedade civil, mas 
uma parte significativa das redes das ONGs (28 por cento), das FBOs (Organizações Religiosas) (31 por 
cento) e das organizações das PLHIV (41 por cento) discordaram ou discordaram veementemente.  
 
Apesar de as parcerias serem o centro das prioridades institucionais para o Secretariado da ONUSIDA, 
relata-se que a Equipa das Parcerias da Sociedade Civil está sobrecarregada, tem falta de apoio 
institucional e tem sido marginalizada pela recente reestruturação da organização. O orçamento do 
CSP (Projecto de Segurança da Comunidade) de Genebra é limitado e tem diminuído durante o 
período abrangido por esta avaliação. Contudo, durante os últimos 4 anos, tem havido um aumento 
de atribuição de recursos a nível nacional, através, principalmente, do recrutamento de Agentes de 
Mobilização Social e Parcerias (SMPOs). Mas os SMPOs (Agentes de Mobilização Social e Parcerias) 
não têm objectivos consistentes e não são conhecidos por ter as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento de competências como os conselheiros da M&E.  
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Reporta-se que os RSTs têm um orçamento limitado para o envolvimento com a sociedade civil e que 
a atribuição de recursos dos co-patrocinadores para trabalhar com a sociedade civil varia de país para 
país. 
 
Através de financiamento do MAP (Programa Multi-nacional de luta contra o VIH/SIDA) do Banco 
Mundial US$1 bilião de dólares foi reservado durante 2000-2006; quase 40% foi atribuído a iniciativas 
implementadas por organizações da sociedade civil ; milhares de ONGs, FBOs, PLVIH e grupos 
comunitários receberam subsídios. A delegação da ONG solicitou esta informação em reuniões do 
PCB, mas os co-patrocinadores reportam que o rastreio do financiamento para a sociedade civil é um 
desafio. 
 

 A   defesa   da   ONUSIDA   para   a   representação da sociedade  civil   tem contribuído   para o  
envolvimento aumentado de participação da sociedade civil nas políticas, programas e M&E.  
Porém, pontos de vista dos governos sobre o papel da sociedade civil são diferentes. Enquanto a 
maioria dos governos reconhecem o papel da sociedade civil na prestação de serviços, alguns sentem-
se menos confortáveis com o envolvimento da sociedade civil na defesa. 
 
Tem havido um aumento na representação da sociedade civil no Fórum de Parcerias Nacionais (NPFs), 
Mecanismos de Coordenação dos Países (CCMS) e as Comissões Nacionais contra a SIDA (NACs). Uma 
maior representação tem resultado num maior desenvolvimento da sociedade civil nas políticas e no 
desenvolvimento de estratégias e na implementação de programas e serviços. Um maior 
envolvimento na M&E é demonstrado através da inclusão da sociedade civil no relatório da UNGASS, 
que melhorou entre as etapas de 2005 e 2007, de acordo com o relatório da ONUSIDA de 2008 sobre 
a epidemia global da SIDA. A sociedade civil contribuiu em 82 por cento dos países que apresentaram 
relatórios para o UNGASS de 2008 e participou na realização do Indicador do Conjunto de Políticas 
Nacionais em 132 dos 147 países que reportaram. 
 
Os desafios ao envolvimento da sociedade civil incluem um apoio limitado por parte dos doadores 
para que a sociedade civil tenha um papel de defesa e de responsabilidade, uma fraca coordenação e 
estruturas de redes de organizações, fraco entendimento das políticas e legislação, capacidade 
limitada de participação no diálogo político e planeamento estratégico, e problemas de 
representação, administração e responsabilidade. 
 
Um envolvimento significativo também depende da eficácia dos mecanismos de participação, caso 
contrário não tem um objectivo e poder de decisão e não fornece um mecanismo para que a 
sociedade civil influencie a política dos governos. Os governos nem sempre estão dispostos a partilhar 
o espaço das políticas, nem o pessoal do programa conjunto está sempre aberto e nem é capaz de 
trabalhar com a sociedade civil. 
 

 A participação da sociedade civil tem tido uma influência positiva, mas não há consenso  sobre 
os objectivos da participação e nenhuma avaliação sistemática do impacto sobre as respostas 
nacionais.  
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A nível mundial, considera-se que a participação da sociedade civil fornece uma importante 
verificação da realidade, para trazer uma perspectiva diferente aos debates políticos e para 
desempenhar um papel importante na organização da agenda.  
 
Os informadores nacionais identificaram também uma série de benefícios tangíveis, decorrentes de 
uma maior participação nas políticas e dos órgãos executivos, especialmente as oportunidades de 
diálogo e de representação junto dos governos, mas a abrangência em que isto se traduz, é variável. 
 
As estruturas nacionais de M&E (monitorização e avaliação) têm falta de indicadores para avaliar a 
representação da sociedade civil, a participação na elaboração de políticas e o impacto disto. 
 
Uma avaliação dos resultados do MAP África 2006-2008 (Banco Mundial, 2007) constatou que a 
sociedade civil está envolvida, mas os objectivos de envolvimento não são claros. Descobriu também 
que a utilização de fundos da sociedade civil foi despoletada devido a exigências e não estratégico; as 
actividades muitas vezes não foram tidas como prioritárias e o custo-eficácia não foi considerado. 
 

 A ONUSIDA tem facilitado alguns aumentos na mobilização de recursos para a sociedade civil e 
provido um importante apoio para o desenvolvimento de capacidades da sociedade civil.  
A nível mundial, um exemplo é a mudança do Fundo Mundial para o duplo financiamento, que é visto 
em parte devido à influência e à experiência da ONUSIDA . Não existe, porém, uma visão abrangente 
das tendências do financiamento para as organizações da sociedade civil, por isso é difícil determinar 
se tem havido um aumento do financiamento, na generalidade. O financiamento não é controlado a 
nível mundial e a angariação de fundos para a sociedade civil a nível nacional, por exemplo, através da 
Avaliação Nacional de Despesas com a SIDA, é um desafio.  
 
O apoio à mobilização de recursos concentrou-se principalmente em organizações de cúpula da 
sociedade civil e redes; as ONGs mais pequenas reportam problemas no acesso ao financiamento. E, 
para além disso, existem poucos mecanismos que permitam às organizações de base aceder aos 
fundos.  
 
O Fundo Global e o PEPFAR têm contribuído, de forma clara, com um maior financiamento para a 
sociedade civil. Mas o financiamento (por parte dos doadores e dos governos nacionais) varia entre os 
países.  Além disso, há um consenso de que os doadores, bem como os governos se concentram no 
apoio à sociedade civil para a prestação de serviços, não para a representação. 
 
O Secretariado prestou apoio ao desenvolvimento da capacidade das redes regionais da sociedade 
civil. Porém, foi sugerido que há uma necessidade de concentração no ambiente, nas condições e nos 
mecanismos que permitem o envolvimento da sociedade civil como um todo, a nível regional, em vez 
do apoio directo a organizações específicas. 
 
Devido à falta de uma estratégia clara para o desenvolvimento das competências e de uma 
abordagem das equipas conjuntas da ONUSIDA, no que respeita à sociedade civil a nível nacional, tem 
tendência a ser fragmentado, com o secretariado e com os co-patrocinadores a trabalhar 
individualmente com os parceiros da sociedade civil através de projectos específicos, em vez de forma 
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estratégica. A capacidade de o Secretariado desenvolver esforços tem-se concentrado 
tendencialmente nas organizações de cúpula da sociedade civil e nos beneficiários do Fundo Global. 
 

 A representação e a responsabilidade são um desafio.  
Um problema comum levantado por quase todos os informadores mundiais e nacionais é a forma 
como as organizações de cúpula da sociedade civil, as redes representadas na política mundial e 
nacional e os órgãos de decisão são seleccionados e até que ponto representam e consultam os seus 
constituintes. 
 
A representação e a responsabilidade são um desafio particular a nível mundial, dada a dimensão e a 
diversidade da sociedade civil; os esforços da sociedade civil estão, assim, concentrados na melhoria 
da responsabilização..  
 
Na maioria dos países visitados, os informadores da sociedade civil  desconheciam ou não tinham 
comunicação com a Delegação ONG PCB.  
 
A delegação da ONG está a reforçar os processos de consulta e feedback, através dos Serviços de 
Comunicação (CF), que é financiado pelo Secretariado da ONUSIDA. Alguns doadores e co-
patrocinadores questionaram isto, sugerindo a necessidade de "uma verificação da realidade sobre o 
montante de financiamento requerido para apoiar a participação da Delegação da ONG no PCB." Os 
informadores da sociedade civil mundial e das organizações da PLHIV levantou preocupações sobre a 
falta de compromisso para financiar a participação da sociedade civil e, mais especificamente, o curto 
espaço de tempo para o feedback, que muitas vezes lhes é dado pelo Secretariado e pelos co-
patrocinadores, que não permite a consulta adequada às áreas sob a sua alçada. 
 
Um dos desafios inclui "o grande número e a diversidade de organizações da sociedade civil", que 
requer uma visão mais distinta sobre o que constitui uma participação bem sucedida e o facto de que 
os grupos da sociedade civil estão muitas vezes ligados às áreas sob a sua alçada.  
 

 Alguns sectores importantes da sociedade civil têm recebido menos atenção 
A ONUSIDA tem tentado ser inclusiva, mas o Secretariado e os co-patrocinadores são vistos como 
tendo chegado de forma menos eficaz a algumas das áreas sob a sua alçada e por terem evitado a 
prestação de apoio para a representação e para o desenvolvimento da capacidade, no que respeita 
aos chamados grupos "difíceis", tais como os profissionais do sexo, os UDIs e os HSH. É também o 
caso relativamente a FBOs, sindicatos, sectores privados e comunicação social.  
 
Os representantes mundiais das redes das FBOs concordam que, recentemente, a ONUSIDA 
intensificou esforços para trabalhar com as FBOs. O Secretariado e os co-patrocinadores têm-se 
envolvido com as FBOs na prestação de serviços e na formação dos profissionais de saúde, acção essa 
apoiada por líderes religiosos para fazer face ao estigma e à discriminação, e promoveu a 
representação das FBO na Delegação ONG PCB . 
 
No que respeita ao sector privado, uma pesquisa de 2007, elaborada pelo Fórum Económico Mundial, 
identificou quatro coligações regionais e mais de 40 conselhos empresariais nacionais que prestam 
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apoio ao sector privado no sentido de lidar com o VIH. Porém, até que ponto a ONUSIDA tem tido 
sucesso no seu envolvimento total com o sector privado, é discutível.  
 
 
MAIOR E MAIS SIGNIFICATIVA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS QUE VIVEM COM O VIH 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Aqui, os avaliadores examinam até que ponto a ONUSIDA tem tornado possível o envolvimento activo 
e significativo, por parte das pessoas que vivem com o VIH, através de: 1) processos de selecção 
transparentes e democráticos e as escolhas dos representantes; 2) participação nos projectos de 
concepção de políticas; 3) participação na implementação de programas; e 4) participação na 
monitorização e avaliação dos programas da ONUSIDA. 
 
Conclusões: 

 A ONUSIDA tem defendido o envolvimento das PLHIV, de forma eficaz .   
Esta é uma façanha da ONUSIDA e existe uma clara evidência de que o apoio da ONUSIDA tem 
desempenhado um papel preponderante no reforço da capacidade e da liderança das organizações 
para as PLHIV e no aumento da participação das PLHIV nas políticas, programas e M&E 
(Monitorização e Avaliação) a nível mundial, regional e nacional. Porém, as descobertas verificadas 
em visitas aos países sugerem que existe uma evidência limitada na participação das PLHIV na 
concepção, implementação e M&E dos programas da ONUSIDA. Ainda há mais a fazer no sentido de 
assegurar que a participação seja significativa e para enfrentar os obstáculos à participação 
significativa. 
 
No interior do sistema das Nações Unidas, o Secretariado da ONUSIDA tem sido proactivo no 
aumento da visibilidade d as PLHIV, através da criação da ONU+ em 2005. Os delegados da ONG PCB 
consideram a ONUSIDA como sendo uma forte partidária do GIPA  (Grupo de Informação e Prevenção 
da SIDA) no local de trabalho, mencionando a criação da ONU+ e a presença de pessoal abertamente 
positivo nos grupos de trabalho do Secretariado e dos co-patrocinadores aos níveis mundial e 
nacional, como sendo desenvolvimentos importantes. Os funcionários envolvidos na ONU+ reportam 
que ainda é difícil captar o interesse de pessoal positivo. O orçamento relativamente pequeno e o 
pessoal afectos à ONU+ e à ONU Care limita o campo de acção de actividades. 
 

 O Secretariado da ONUSIDA tem sido mais activamente envolvido com organizações PLHIV.  
Não há uma visão ou estratégia comuns no sentido do envolvimento das PLHIV no programa conjunto 
ou, a nível nacional, nas equipas conjuntas. Os co-patrocinadores reportam que tem havido uma 
debate mundial acerca do envolvimento das PLHIV, mas que não existe uma estratégia generalizada. 
 
Os co-patrocinadores são vistos como terem estado menos envolvidos e menos abertos a 
perspectivas das PLHIV do que o secretariado. Ainda que haja, de facto, alguns exemplos de co-
patrocinadores que apoiam as PLHIV, não é consistente em todos os países. Há pouca evidência de 
que os co-patrocinadores se referem ao envolvimento das PLHIV no seu trabalho.  
 
A ONUSIDA tem prestado um apoio importante às redes e organizações para as PLVIH nacionais.  
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A ONUSIDA, em particular o Secretariado, tem prestado um apoio importante na criação de redes 
nacionais e de organizações de cúpula e no reforço das suas associações membros. Tem também 
prestado apoio para reforçar a administração e as capacidades institucionais, financeiras e de M&E 
das organizações para as PLHIV. Mas o apoio não é consistente em todos os países e devido às suas 
próprias limitações. O apoio a nível nacional tem-se concentrado principalmente nas redes nacionais 
e nas organizações de cúpula. 
 
Futuros desafios-chave para a ONUSIDA satisfarão a crescente procura de apoio constante na 
prestação de contas dos programas e em termos financeiros das organizações para as PLHIV que são 
beneficiários do Fundo Global; o desenvolvimento de capacidades para as organizações mais 
pequenas para as PLHIV e os grupos de apoio com fraca capacidade de gestão, técnica e financeira. 
 

 Há provas de maior envolvimento das PLHIV no desenvolvimento de políticas,  
implementação do programa e de M&E. 
A nível mundial, tem havido uma melhoria significativa da representação das PLHIV nas políticas e nos 
órgãos de decisão. Porém, as redes mundiais para as PLHIV reportam que o envolvimento, por vezes, 
é inconsistente e não se espera o tempo necessário para uma reunião relevante. As redes das PLHIV 
destacaram também os casos em que não têm sido consultadas, nem as suas opiniões foram tidas em 
conta, e que as consultas tendem a ser mais como "marcadas a carimbo". 
 
Porém, em resposta ao inquérito de avaliação, enquanto a maioria das categorias dos inquiridos 
pensa que o Secretariado da ONUSIDA tem sido eficaz no apoio ao envolvimento das PLHIV na 
elaboração de políticas mundiais, regionais e nacionais, as organizações para as PLHIV têm uma visão 
menos favorável, com 41 por cento a afirmar que o Secretariado não tem sido muito eficaz a nível 
mundial e regional, e 36 por cento que não tem sido muito eficaz a nível nacional. As respostas sobre 
a efectividade do Secretariado no respeitante ao apoio do envolvimento das PLHIV na implementação 
e na M&E a nível mundial, regional e nacional foram semelhantes. 
 
Apesar dos progressos, a participação a nível nacional ainda é frequentemente menos do que 
significativa. A Índia sugeriu que a representação necessita ser mais significativa e os da Suazilândia 
descreveram a sua participação como "puramente simbólica". Na região do Pacífico, foram levantadas 
questões sobre se os seropositivos para o VIH têm verdadeira representação. 
 
Os desafios à participação significativa identificados pelas organizações para as PLHIV nos países 
visitados e que se repercutiram na avaliação do Fundo Global incluíram:  

• A pobreza e a educação limitada da maioria dos membros das organizações para as PLHIV. 
• Estigma e discriminação 
• Fraca capacidade de gestão e financeira, especialmente nas pequenas 
    organizações. 
• Falta de conhecimentos técnicos, competências e compreensão dos processos. 
• Puro simbolismo e falta de compreensão significativa do 
    governo. 
• Barreiras linguísticas e logísticas. 
• Falta de experiência na representação e no lobbying. 
• Não existem indicadores nas estruturas nacionais da M&E para medir a participação 
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   das PLHIV. 
 

 A liderança das PLHIV é mais forte, mas a sua administração permanece um desafio.  
Em oito dos 12 países visitados, os entrevistados afirmaram que a liderança das PLHIV nacional 
aumentou. Apesar disto, os informadores exprimiram a sua preocupação sobre: a responsabilidade 
das redes nacionais e transparência dos financiamentos; a liderança relativamente fraca ou a 
liderança centralizada numa organização ou num indivíduo; a falta de representação das PLHIV, cujo 
comportamento é penalizado criminalmente, como por exemplo, os profissionais do sexo e os 
utilizadores de drogas que são seropositivos para o VIH; e o conflito e a concorrência aos fundos entre 
as organizações para as PLHIV. 
 

 O envolvimento por parte das PLHIV tem tido uma influência positiva, mas os resultados desse 
envolvimento, por sistema, não são contabilizados.  
Ainda que seja mencionado nas linhas de orientação e nas ferramentas desenvolvidas pelas 
organizações para as PLHIV, parece não existir um entendimento comum sobre o que é um 
envolvimento "activo" ou "significativo", sobre os objectivos do envolvimento e sobre como os 
resultados devem ser contabilizados. Enquanto que existem diferenças de opinião acerca da 
importância disto, sem objectivos claros, a avaliação sistemática do impacto do envolvimento é difícil. 
 
No entanto, há uma série de regiões em que se nota que o envolvimento das PLHIV tem tido uma 
influência positiva. O envolvimento das PLHIV tem enriquecido os debates globais e desempenhado 
um papel importante, em termos de influência sobre as políticas globais, por exemplo, na inserção do 
acesso aos tratamentos na ordem do dia, em termos de influência sobre as linhas de orientação da 
OMS e da ONUSIDA relativamente aos testes de despistagem e ao aconselhamento, bem como o 
destaque para os problemas que se prendem com a saúde sexual e reprodutiva e os direitos de uma 
perspectiva das PLHIV. 
 
Em muitos países, o envolvimento por parte das PLHIV tem ajudado a garantir a introdução de 
legislação para proteger os direitos humanos e legais das PLHV, desafiar a legislação que penalizasse 
criminalmente a transmissão do VIH, reduzir o estigma e a discriminação, aumentar o acesso aos 
tratamentos e assegurar a criação de intervenções fundamentais, tais como a terapia de substituição 
dos opiáceos. O resultado mais palpável está onde a representação nas CCMs tem permitido às 
organizações para as PLVIH o acesso aos recursos do Fundo Global. 
 
Uma maior integração dos princípios do GIPA nas estratégias e planos nacionais do VIH é atribuída ao 
envolvimento das PLHIV. Mas, colocando estes princípios em prática, é um desafio e muitos 
informadores declararam que o GIPA "reduziu a agenda". 
 
Conclusões: 

 O envolvimento com a sociedade civil e as organizações para as PLHIV tem sido uma pedra angular 
da abordagem da ONUSIDA e tem contribuído para o seu envolvimento acrescido nas políticas, 
nos programas e na M&E a nível mundial, regional e nacionais. 

 Enquanto existe uma boa evidência de influência sobre a concepção de políticas a nível mundial e 
em menor escala a nível regional, a nível nacional mantêm-se mais obstáculos ao envolvimento 
significativo. 
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 O trabalho com a sociedade civil e as PLHIV é apoiado pelos co-patrocinadores, mas não há uma 
visão comum em toda a ONUSIDA, nem um envolvimento coerente em todas as equipas 
conjuntas. A nível nacional, o Secretariado é visto como líder nesta área, reforçado por um 
investimento significativo nos Agentes de Mobilização Social e Parcerias. 

 O apoio à mobilização de recursos e ao desenvolvimento das capacidades tem-se concentrado nas 
redes nacionais e organizações de cúpula e de capacidades e apoio técnico do Secretariado e dos 
co-patrocinadores tem sido fragmentado e a conta-gotas. Os pedidos de apoio são susceptíveis de 
aumentar, em consequência do duplo financiamento do Fundo Global. 

 Não há objectivos acordados para o envolvimento da sociedade civil ou das PLHIV; sem objectivos 
claros e mensuráveis, é difícil avaliar o impacto da participação. 

 Deve ser dada mais atenção ao envolvimento com o sector privado. 
 
Recomendações relevantes: 2, 9, 11, 12, 13, 14 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA (TS) 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção examina a assistência técnica da ONUSIDA, através das actividades, necessidades e 
prioridades dos países afectados, e a quantidade e qualidade de apoio prestado, incluindo os custos 
de transacção, a acessibilidade aos fundos, os mecanismos de coordenação, tais como as Equipas 
Conjuntas da ONU e outros concebidos para melhorar a prestação de serviços. Até que ponto a 
ONUSIDA permite procedimentos flexíveis que são adaptáveis a diferentes situações nacionais ou 
regionais? 
 
Historial: 
A prestação de TS (Serviços Técnicos) é altamente valorizada pelos países beneficiários e há exemplos 
de excelente trabalho. Mas há espaço de manobra para uma melhor coordenação para reduzir a 
duplicação. Tem havido um investimento insuficiente na prevenção. Muitos dos gastos têm sido 
canalizados para actividades de prevenção sem objectivos bem definidos, mas que são 
frequentemente politicamente aceitáveis, tais como a comunicação social e os programas para a 
juventude. 
 
Conclusões: 

 O Secretariado da ONUSIDA tem prestado apoio ao desenvolvimento das capacidades para as 
redes e organizações regionais e nacionais da sociedade civil, mas a falta de uma estratégia clara 
significa que o apoio a nível nacional está divido, com o Secretariado e os co-patrocinadores a 
trabalhar individualmente com os parceiros da sociedade civil através de projectos específicos, em 
vez de forma estratégica. A capacidade de o Secretariado desenvolver esforços tem-se 
concentrado tendencialmente nas organizações de cúpula da sociedade civil e nos beneficiários 
do Fundo Global. 

 A ONUSIDA tem prestado um apoio importante às redes e organizações nacionais para as PLHIV. 
Mas o apoio não é consistente em todos os países e os limites na capacidade da ONUSIDA 
resultou na concentração nas redes nacionais e nas organizações de cúpula a nível nacional. 

 A capacidade da ONUSIDA para dar resposta aos pedidos de apoio técnico tem-se expandido, mas 
a procura aumentou também significou desafios para a coordenação. O Secretariado e os co-
patrocinadores, como a UNFPA, têm expandido o número de funcionários a nível nacional, no 
sentido de aumentar a assistência técnica e têm estabelecido ou apoiado outras estruturas da 
ONUSIDA (por ex. os TSFs, Serviços de Assistência Técnica, a nível regional, o Serviço de Estratégia 
e Plano de Acção sobre a SIDA (ASAP), com base no Banco Mundial e os Centros de Conhecimento 
da OMS).   

 Os co-patrocinadores nem sempre estão directamente envolvidos com os TSFs e alguns 
manifestaram as suas preocupações sobre uma mudança do papel inicialmente previsto para os 
TSFs.  

 Os ASAP (Serviços de Estratégia e Planos de Acção sobre SIDA), criados em Julho de 2006, em 
resposta às recomendações da GTT, levam a cabo revisões externas confidenciais das estratégias 
de projectos nacionais e presta apoio financeiro para dar assistência aos países no reforço da sua 
resposta estratégica. A partir de 2008, tem sido prestado apoio a mais de 50 países.  

 O papel dos Centros de Conhecimento, que foram criados com o apoio da GTZ (Agência Alemã de 
Cooperação Técnica) para apoiar a implementação do Fundo Global, é normalmente menos bem 
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compreendido e existem preocupações acerca da duplicação, por exemplo, com o trabalho sobre 
a redução de riscos da UNODC. 

 Os informadores reforçaram as preocupações identificadas pela avaliação independente sobre a 
proliferação e a concorrência entre os fornecedores de assistência técnica e os respectivos papéis, 
e a sustentabilidade destes fornecedores. A ONUSIDA carece de um quadro estratégico coerente 
em relação à assistência técnica; a assistência técnica tem ainda tendência para a duplicação e as 
iniciativas são administradas separadamente na sua maior parte. 

 O Secretariado da ONUSIDA e os co-patrocinadores têm fornecido uma variedade ampla de 
assistência técnica para as respostas nacionais. Porém, a ONUSIDA não tem um sistema de 
rastreio de assistência técnica fornecido pelas agências da ONU a nível nacional, por isso é difícil 
avaliar a quantidade ou a qualidade da assistência técnica prestado através do programa 
conjunto. 

 A ONUSIDA tem providenciado contributos relevantes aos processos do Fundo Global, fornecendo 
assistência técnica a 85% das propostas do Fundo Global, nas suas Fases 5 e 6. O secretariado 
estima que 50% do nível de esforço das filiais nacionais está direccionado para a oferta de apoio 
às subvenções do Fundo Global e existem algumas preocupações sobre custos de ocasião em 
relação a isto.  

 A avaliação do Fundo Global descobriu uma estrutura de parcerias globais inadequadas para a 
prestação de assistência técnica como apoio da implementação das subvenções e nota que se 
exige um esforço mais coerente. As implicações da mudança do Fundo Global de financiamentos, 
com base em séries, para apoiar Aplicações Estratégicas Nacionais validadas e o rastreio de duplo 
financiamento, precisam de ser consideradas. As questões específicas são os potenciais conflitos 
de interesse entre a assistência técnica para o desenvolvimento de estratégias e para a validação 
de estratégias e as necessidades adicionais de assistência técnica por parte da sociedade civil. 

 A nível nacional, as equipas conjuntas têm melhorado a partilha de informações sobre a 
assistência técnica , mas não têm funcionado como se pretendia, como um ponto de entrada, ou 
têm reforçado visivelmente o planeamento e a coordenação, para a assistência técnica . 

 A assistência técnica é, no seu todo, oportuno, relevante e valorizado pelos parceiros nacionais. 
Porém, a assistência técnica da ONU está ainda demasiado dependente de fornecimentos e os 
parceiros nacionais vêem a ONU como sendo melhor a providenciar ou a intermediar os 
contributos "técnicos" a curto prazo do que a apoiar a um prazo maior.  

 A Assistência Técnica da ONUSIDA não é monitorizada ou avaliada de forma sistemática a nível 
nacional.  

 A ONUSIDA tem facilitado alguns aumentos na mobilização de recursos para a sociedade civil e 
tem facultado um importante apoio para o desenvolvimento de competências da sociedade civil. 

 A ONUSIDA, em especial o Secretariado, tem facilitado um maior acesso aos financiamentos para 
a sociedade civil. 

 A nível regional, o Secretariado tem financiado através do orçamento da RST, facilitou a formação 
da sociedade civil no desenvolvimento da proposta, e usou o PAF para desenvolver a capacidade 
das redes, por isso eles estão bem posicionados para serem beneficiários do Fundo Global. 

 A nível nacional, a representação da sociedade civil sobre CCMs e a defesa da ONUSIDA para a 
inclusão de organizações da sociedade civil nas propostas do Fundo Global, surtiu os seus efeitos. 
O Secretariado também apoia a Equipa de Acção da Sociedade Civil (CSAT), que está a dar 
assistência às organizações da sociedade civil no acesso aos subsídios do Fundo Global. Os co-
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patrocinadores têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento das propostas do 
Fundo Global e a assegurar que a sociedade civil beneficia dos subsídios. 

 O apoio à mobilização de recursos concentrou-se principalmente em organizações de cúpula da 
sociedade civil e redes; as ONGs mais pequenas reportam problemas no acesso ao financiamento. 

 A capacidade de o Secretariado desenvolver esforços tem-se concentrado tendencialmente nas 
organizações centrais da sociedade civil e nos beneficiários do Fundo Global. 

 
Conclusões: 

 A capacidade de resposta da ONUSIDA às solicitações de assistência técnica tem-se expandido. 

 O Secretariado da ONUSIDA e os co-patrocinadores têm fornecido uma variedade ampla de 
assistência técnica para as respostas nacionais. 

 Há espaço para melhorar o planeamento e a coordenação da assistência técnica. 

 A ONUSIDA tem reforçado os Três Uns e providenciado uma assistência técnica importante à 
M&E. 

 A assistência técnica é, no seu todo, oportuno, relevante e valorizado pelos parceiros nacionais. 

 A Assistência Técnica da ONUSIDA não é monitorizada ou avaliada de forma sistemática a nível 
nacional. 

 
Recomendações relevantes: 2, 3, 11, 12 
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DIREITOS HUMANOS E GÉNERO 
 
Direitos Humanos 
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção analisa a forma como os programas e políticas da ONUSIDA têm contribuído para reforçar 
os direitos das populações vulneráveis, têm abordado as questões da desigualdade de género, 
estigma e discriminação, bem como a capacitação de populações vulneráveis, e como asseguram que 
os objectivos do programa reflectem as prioridades expressas pelas próprias populações vulneráveis. 
Isto inclui mecanismos que permitem uma participação significativa das populações vulneráveis no 
desenvolvimento de políticas e programas. 
 
Conclusões: 

 Em termos gerais, a ONUSIDA, em particular o Secretariado, tem desempenhado um papel 
preponderante no destaque dos problemas do VIH e dos direitos humanos. 

 A ONUSIDA ncessidade de reforçar a capacidade de lidar com os direitos humanos. 

 Há uma falta de transparência acerca dos papéis do PNUD e do Secretariado, e o papel do PNUD 
necessita de ser reavaliado. 

 O trabalho a nível nacional não é estratégico e inconsistente 

 A liderança respeitante aos direitos das populações-chave poderia ter sido mais ousada, as 
competências das populações-chave e o apoio da sua participação significativa é confusa. 

 Tem havido progressos no reforço das estruturas legais, mas a sua execução é um desafio. 

 A nível mundial, o Secretariado elaborou orientações políticas e notas informativas sobre o VIH e 
direitos humanos (incluindo os direitos dos HSH, a criminalização e materiais de representação), 
bem como discursos públicos a favor das abordagens aos direitos humanos e trabalho com o 
Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em linha com as 
Orientações Internacionais sobre o VIH/SIDA e Direitos Humanos.  

 A nível regional, tem havido algumas actividades no Pacífico e na África Ocidental e Central, tais 
como workshops, formações e o desenvolvimento das competências para a redacção jurídica, 
para as avaliações das leis nacionais relacionadas com o VIH, e apoio aos países para lidar melhor 
com as necessidades das populações-chave. 

 O Grupo de Referência dos Direitos Humanos da ONUSIDA consideram que os co-patrocinadores 
têm um entendimento mais limitado sobre os problemas do VIH e dos direitos humanos e tem 
tido menos desempenho e menos vontade de discursar sobre problemas controversos do que o 
Secretariado.  

 A Equipa de Trabalho Internacional sobre as restrições de viagem relacionadas com o VIH é um 
exemplo de como a ONU pode fazer uma diferença significativa e melhorar a colaboração entre os 
co-patrocinadores.  

 Apesar destes esforços, a ONUSIDA continua a falhar sobre o desafio da criminalização da 
homossexualidade, a exclusão dos profissionais do sexo e pessoas que utilizam drogas dos 
serviços de saúde e dar atenção adequada aos HSH, particularmente a nível nacional onde a 
ONUSIDA precisa de lidar com as necessidades destas populações e falar dos seus direitos. 

 A ONUSIDA tem sido incoerente e não tem tido estratégias para dar cumprimento ao seu papel 
em assistir os governos a honrarem os seus compromissos internacionais em matéria de direitos 
humanos. Há uma tensão devido à falta de acordo sobre redução de riscos e trabalho sexual, por 
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exemplo, falhando, assim, com a falta de liderança coerente e eficaz. As linhas de orientação 
sobre trabalho sexual foram um exemplo clássico de como a ONUSIDA não envolveu 
significativamente a participação de redes de trabalho do sexo no processo e, no destaque das 
tensões entre os co-patrocinadores em diferentes perspectivas. 

 A divisão do de trabalho  fragmenta a ONUSIDA e o trabalho para atender às múltiplas 
necessidades das populações afectadas, em que os mandatos não são claros e a colaboração é 
difícil, especialmente a nível nacional. 

 Há uma falta de objectivos comuns sobre o VIH e os direitos humanos para as equipas conjuntas e 
programas conjuntos de apoio, o que significa frequentemente que a liderança e a acção 
dependem de compromisso individual. Dos 12 países visitados, à excepção do Vietname (um País 
Piloto do "Uma ONU") e da Ucrânia a ONUSIDA não está falar a uma única voz sobre o VIH e os 
direitos humanos e, muitas vezes, há posições que entram em conflito e que diferem. Há um 
apoio fragmentado aos países, o quais dependem separadamente dos co-patrocinadores e do 
Secretariado.  

 A falta de dados é um constrangimento para a acção da ONU. Os relatórios da UNGASS relativos a 
2008 apresentam alguns dados sobre o progresso e os resultados sobre as populações-chave, mas 
há uma falta de indicadores adequados e a recolha de informação relacionada com as populações 
mais relevantes para a dinâmica da epidemia, em particular sobre os direitos humanos e as 
protecções legais. Esta é uma barreira fundamental no processo de monitorização da 
implementação dos compromissos da UNGASS.  

 A representação dos HSH, profissionais do sexo e utilizadores de drogas nas políticas, nos 
programas e na M&E é limitada a nível nacional. 

 A liderança da ONUSIDA e o apoio para acção sobre o estigma e a discriminação é forte, mas o 
desafio é catalisar a acção do país. Segundo o relatório da UNGASS, apenas 33% dos países 
utilizam indicadores de desempenho ou parâmetros de referência para a redução do estigma e da 
discriminação relacionados com o VIH. A abordagem da campanha da ONUSIDA deve ser 
complementada por acções concretas sobre o estigma e a discriminação associados a objectivos 
claros e exequíveis, conforme estabelecido nas linhas de orientação para as respostas nacionais à 
SIDA. 

 A contribuição da ONUSIDA, no sentido de acção sobre quadros jurídicos que protegem os direitos 
das populações vulneráveis, tem sido menos do que aquela tida com a redução do estigma e da 
discriminação, mas o programa tem consciência disso e está a tomar algumas medidas sobre o 
reforço dos quadros jurídicos para a protecção das populações-chave. 

 
Dimensões da epidemia em termos de género  
 
Questão da Avaliação respondida: 
Esta secção examina em que medida é que a igualdade de género tem sido incorporada como parte 
integrante do trabalho da ONUSIDA, a nível mundial e nacional e em que medida é que estas 
questões foram incorporadas nas estratégias e acções nacionais. Isto inclui o grau em que a ONUSIDA 
tem apoiado os países nos seus esforços para lidar com as dimensões da epidemia em termos de 
género.  
 
Conclusões: 

 a liderança mundial tem sido fraca 
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 o desenvolvimento de linhas de orientação sobre políticas tem sido lento 

 a integração e a capacidade em termos de género necessitam de ser reforçadas 

 os papéis das agências co-patrocinadoras não são claros 

 o envolvimento com organizações que trabalham sobre o género tem sido limitado 

 a abordagem não é estratégica 

 a atenção tem sido inadequada até há pouco tempo 

 A ONUSIDA tem falhado no fornecimento de liderança forte sobre o género e o VIH e existe uma 
frustração ao nível do ritmo lento, ineficiências burocráticas e a falta de reconhecimento dos 
problemas do género em todo o sistema da ONU. A Equipa de Trabalho Inter-Agências sobre o 
Género e VIH não era eficaz e desapareceu. 

 O género é uma área polémica em que tem sido difícil chegar a um consenso. Os progressos têm 
sido impedidos pelas diferenças de estratégia, tal como se o trabalho sobre o género e VIH deve-
se concentrar-se nas mulheres e nas meninas ou nas dinâmicas do género entre mulheres e 
homens e a falta de consenso sobre como definir o trabalho sobre o género e HIV no seu todo.  

 O conceito de "feminização" tem sido desafiado, com o argumento de que é inapropriado nas 
epidemias concentradas e a ONUSIDA tem-se afastado do termo, desafiada por outros que vêem 
isto como um sinal de compromisso reduzido no que respeita a mulheres e meninas. 

 As preocupações manifestadas de que a decisão de se concentrarem nas mulheres e meninas e 
nas minorias em separado, terá como consequências o fracasso continuado em lidar com as 
dinâmicas do género que aumentam o risco de VIH. 

 A ONUSIDA tem feito apenas uma contribuição moderada na abordagem da desigualdade do 
género 

 Tem havido uma falta de liderança coerente sobre a violência baseada no género e VIH  

 Tem havido pouco progresso no desenvolvimento de linhas de orientação a nível global 

 Necessidade de um acordo claro sobre o que a ONUSIDA pretende alcançar e os respectivos 
papéis dos co-patrocinadores no que se refere ao género e VIH. Importância em assegurar que a 
divisão do trabalho e os acordos com as agências principais não é usado como razão para as 
demais agências não trabalharem sobre o género e direitos humanos 

 Resistência em encarregar-se de um trabalho genuinamente transformador sobre o género e em 
lidar com a sexualidade e não existe uma estratégia de integração do género e VIH em toda 
administração.. 

 Capacidade da ONUSIDA em lidar com o género e VIH, limitado a nível mundial - três funcionários 
da Coligação Mundial sobre Mulheres e SIDA (GCWA); a UNPFA e o Banco Mundial têm dois 
funcionários cada um, que não se dedicam inteiramente ao género e VIH; a OMS tem um 
funcionário na equipa de saúde sobre o Género e Mulheres que trabalha sobre o VIH e outros co-
patrocinadores têm pontos pontos centrais que dão cobertura aos problemas do género e do VIH, 
mas não existe ninguém que seja exclusivamente responsabilidade. 

 O PNUD tem aumentado a sua capacidade em termos de pessoal na Ásia-Pacífico na África 
Austral, e na Sede, e criou dois postos de trabalhos concentrados no HSH e na diversidade sexual. 

 A ONUSIDA tem tido uma eficácia limitada no desenvolvimento de capacidade interna sobre o 
género e VIH. Há pouca evidência de acção para melhorar a capacidade sobre o género e VIH a 
nível nacional e não foi efectuada nenhuma avaliação formal da especialidade. 
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 As respectivas funções do PNUD, do UNIFEM, do Secretariado da ONUSIDA e da GCWA (Coligação 
Mundial sobre as Mulheres e a SIDA) não são explícitas - foram manifestadas preocupações acerca 
de estruturas paralelas e duplicação de actividades. 

 O papel do UNIFEM, deve ser revisto e tem sido dificultado pelo facto de não ser um co-
patrocinador. 

 O mandato da GCWA mandato deverá centrar-se na representação global, nas evidências e 
desenvolvimento de políticas, e no apoio a nível nacional. Tem produzido relatórios e apoiado a 
criação de coligações nacionais e formação em termos de liderança para as mulheres, mas 
questionando se há necessidade disso. Questões sobre a sua relação com o Secretariado, que 
organiza e financia a coligação, bem como as implicações por desafiar a ONU. 

 A ONUSIDA tem tido um fraco desempenho na criação de parcerias a nível mundial e nacional 
com as organizações que trabalham com o género, e o Secretariado e os co-patrocinadores não 
tiveram um alcance eficaz. Preocupações levantadas, pois as organizações das mulheres não 
foram incluídas nos inquéritos sobre a estrutura da acção, nem nos processos de relatórios da 
UNGASS em muitos países.  

 Em todos os países visitados, o envolvimento da ONUSIDA com os ministérios responsáveis pelas 
mulheres restringe-se a relações bilaterais com a UNFPA. O envolvimento a nível nacional tem 
sido com redes de mulheres seropositivas ou profissionais do sexo. Há pouca evidência nos 12 
países visitados de que a ONUSIDA tenha adoptado uma abordagem consistente ao estudo das 
dimensões da epidemia do género. As actividades sobre o género e VIH são implementadas mais a 
nível individual por parte do Secretariado e dos co-patrocinadores, ao invés de integradas na 
abordagem das equipas conjuntas e são, por isso, fragmentadas e descoordenadas. 

 A capacidade nacional sobre o género e o VIH mantém-se fraca. Os problemas com o género nas 
estratégias nacionais para o VIH não estão ligados a outros planos nacionais e as Comissões 
Nacionais contra a SIDA (NACs) e os Mecanismos de Coordenação dos Países (CCMs) não se 
envolvem com as organizações de mulheres ou com os ministérios dos governos e existe uma falta 
de capacidade de traduzir os compromissos em acção programática.  

 A revisão do progresso da ONUSIDA, em termos de implementação das recomendações do 
Secretário-Geral das Equipas de Trabalho concluiu que os planos de acção sobre o género e o VIH 
não estão associados a processos mais abrangentes de planeamento e orçamentação, as 
organizações que lidam com as normas prejudiciais sobre o género não tiveram verbas suficientes 
ou não foram incluídas nas respostas de âmbito nacional e tinha havido uma concentração sobre 
as políticas e representação com uma atenção insuficiente para as definições e apoio das 
respostas programáticas.  

 Os relatórios por parte dos países à UNGASS sobre indicadores desagregados por sexo têm 
aumentado, sendo atribuídos em parte ao apoio da ONUSIDA. 

 Os problemas dos HSH e transsexuais nao tém sido muito bem abordados pela ONUSIDA até há 
pouco tempo.  

 Tem havido uma série de trabalhos sobre políticas e representação, pelos co-patrocinadores 
juntamente com os indicadores na estrutura de relatórios da UNGASS 2008-2010, mas estas 
iniciativas, contudo, têm ainda de ser bem integradas nas estratégias gerais sobre o VIH por parte 
das agências. 

 O PNUD tem avançado com a agenda sobre minorias sexuais desde a criação de uma equipa de 
funcionários, desenvolvendo uma estrutura de acção sobre o acesso universal para os HSH e os 
transsexuais, o que define objectivos, papéis e responsabilidades de forma clara do Secretariado, 
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do PNUD e de outros co-patrocinadores, e uma série de acções práticas, bem como um Pedido de 
Propostas para incentivar o trabalho do PNUD e da equipa conjunta sobre os problemas dos HSH a 
nível nacional. 

 Tem-se feito um bom trabalho sobre as minorias sexuais, a nível regional: África Ocidental e 
Central, Pacífico e América Latina e Caraíbas. 

 A ONUSIDA tem sido mais eficaz no seu trabalho sobre as minorias sexuais do que sobre as 
normas do género. 

 
Recomendações Relevantes: 14, 2 
 


