
Resumo  
INTRODUÇÃO  
 
1 Este relatório apresenta os resultados, conclusões e recomendações de uma avaliação do 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA). A avaliação foi autorizada 
pelo Conselho de Coordenação do Programa da ONUSIDA (PCB) e foi realizada entre Setembro de 
2008 e Agosto de 2009.  
2 O objectivo consistiu na avaliação da eficácia, eficiência e resultados da ONUSIDA, incluindo o 
Secretariado da ONUSIDA, os co-patrocinadores e o PCB, a nível mundial, regional e nacional e, 
particularmente, até que ponto é que a ONUSIDA cumpriu o seu mandato, no âmbito do ECOSOC 
(Conselho Permanente da ONU, responsável pelas condições económicas e sociais), a relevância 
dos seus mandato e objectivos no actual ambiente internacional.  
3 Doze perguntas detalhadas de avaliação forneceram uma estrutura organizada em torno de  
quatro temas: o contexto de mudança, como a UNAIDS funciona; aspectos de cumprimento do 
mandato e os desafios do futuro para o programa comum.  
4 O esquema da avaliação teve como base um conjunto de estruturas que ordenam as perguntas 
da avaliação e problemas associados, na qualidade de indicadores e fontes de informação. Isso 
ajudou a identificar a gama de documentos a serem analisados e os informantes-chave para cada 
tópico. Foram realizadas visitas a 12 países seleccionados para esclarecer as diferenças entre as 
regiões, nas características sócio-econômicas e na natureza da epidemia: Côte d'Ivoire, República 
Democrática do Congo, Etiópia, Suazilândia, Cazaquistão, Ucrânia, Irão, Índia, Indonésia; Vietnme, 
Perú e Haiti. Foram recolhidos dados, também, através de um encontro na região do Pacífico, 
através de uma revisão de provas secundárias em documentos, entrevistas semi-estruturadas e 
realizaram-se dois inquéritos/questionários através da Internet.  
 
O CONTEXTO EM MUDANÇA  
5 O VIH continua a ser um problema mundial de saúde de dimensões sem precedentes. O VIH 
causou um número estimado de 25 milhões de mortes em todo o mundo e reduziu a esperança de 
vida em mais de 20 anos nos países mais afectados. A África Subsaariana e a Ásia são as regiões 
mais gravemente afectadas, mas a epidemia está a ter também um sério impacto na América 
Latina e nas Caraíbas, Europa de Leste, Ásia Central e América do Norte.  
6 Dois terços do total mundial de 33 milhões de PLHIV estão na África Subsaariana e três quartos 
de todas as mortes provocadas pela SIDA em 2007 ocorreram ali. A epidemia deixou órfãs cerca de 
12 milhões de crianças menores de 18 anos. Na Ásia, em 2007, um número estimado de 5 milhões 
de pessoas viviam com o VIH.  
7 Perante este desafio, tem havido uma crescente resposta sustentada. O período de avaliação 
tem passado por uma série de iniciativas. A Declaração de Compromisso da UNGASS (Assembleia 
Geral das Nações Unidas) 2001 foi seguida por um novo investimento significativo através da 
instituição do Fundo Global de Luta contra a SIDA, TB e Malária (Fundo Global), em 2002 e o Plano 
de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio da SIDA (PEPFAR), em 2003. As metas 
operacionais para o acesso ao tratamento chegaram através da iniciativa '3 por 5' da OMS, em 
2003 e dos esforços para melhorar a coordenação, a nível nacional, através dos "Três Uns ", em 
2004. Juntamente com o seguimento da declaração política de 2006 e com o compromisso a o 
Acesso Universal, estes representam um compromisso político considerável para lidar com o VIH e 
a SIDA.  



8 Os recursos atribuídos ao VIH aumentaram quinze vezes, de 2001 a 2008. Contudo, a ONUSIDA 
calculou que, em 2008, existia um défice de cerca de US $ 6,5 biliões de dólares em  países de 
rendimento baixo e médio.  
9 O acesso ao tratamento tem aumentado. A expansão do acesso ao tratamento tem sido uma das 
histórias de sucesso na resposta mundial ao VIH. Quase 3 milhões de pessoas estavam a receber 
tratamento anti-retroviral em países de rendimento baixo e médio, no final de 2007. Mas, ainda 
assim, isso representa apenas 31% da necessidade mundial estimada.  
10 Por cada duas pessoas que começam a tomar os medicamentos anti-retrovirais, mais cinco são 
recém infectados. A epidemia de VIH não pode ser revertida sem um sucesso forte e sustentado na 
prevenção de novas infecções pelo VIH. Os programas de prevenção devem tornar-se mais 
estrategicamente centrados nas pessoas e comunidades com comportamentos sexuais e de drogas 
injectáveis particularmente elevados.  
 
A ONUSIDA desenvolveu-se  
 
11 A ONUSIDA foi avaliada em 2001-2002, após cinco anos de funcionamento. A avaliação fez 29 
recomendações e estas têm tido uma grande influência sobre a evolução do programa conjunto. A 
maior parte das recomendações, que estavam sob o controlo directo do Secretariado e para o qual 
os recursos estavam disponíveis, têm sido implementadas. A Avaliação Quinquenal estimulou uma 
reorientação da ONUSIDA para o apoio a nível nacional, mas não trouxe reformas na administração 
que melhorem a forma como os co-patrocinadores trabalham em conjunto e com o Secretariado.  
12 A ONUSIDA e o Fundo Global têm trabalhado em conjunto para desenvolver uma parceria 
construtiva. A Avaliação Quinquenal do Fundo Global constatou que de todos os parceiros do 
Fundo, a ONUSIDA tem a parceria mais sistemática e mais próxima.  
13 A ONUSIDA tem tido pouca influência sobre a política ou programa do PEPFAR. A relação entre 
a ONUSIDA e PEPFAR varia de país para país e o envolvimento com o PEPFAR permanece um 
desafio para a ONUSIDA.  
14 Os Compromissos da Declaração de Paris tiveram pouco efeito óbvio  sobre a forma como a 
ONUSIDA é vista pelos seus parceiros ou na forma como funciona a nível nacional.  
15 A ONUSIDA precisa de ajustar o seu papel de acordo com as circunstâncias do país. Como a 
epidemia se torna mais diversificada e mais informação é disponibilizada, de igual modo têm as 
políticas nacionais de se ajustarem e de se alterarem. A necessidade de uma visão estratégica do 
papel do ONUSIDA é particularmente importante em países de rendimento médio, à medida que 
os  doadores se retiram, mas a necessidade de suporte técnico de alto valor mantém-se.  
16 A ONUSIDA tem estabelecido parcerias estratégicas, mas precisa de esclarecer os objectivos e 
os mecanismos da parceria.  
17 Algumas sinergias preciosas têm sido desenvolvidos no domínio da investigação e gestão dos 
recursos em que a ONUSIDA conseguiu reunir diferentes grupos de interesse e fornecer 
informações úteis para os administradores.  
18 No seu todo, a liderança e o apoio de políticas e programas de prevenção eficazes do VIH, por 
parte da ONUSIDA têm sido desajustados. Reconhece-se que a prevenção do VIH é complexa e que 
exige acção por parte de uma série de sectores e actores, vontade de abordar os factores de base 
que levam à epidemia e de lidar com problemas difíceis, sensíveis ou tabu e com uma combinação 
de intervenções adequadas ao contexto. A ONUSIDA não conseguiu demonstrar uma liderança 
coerente e eficaz na prevenção do VIH durante o período abrangido por esta avaliação. Não foi 



apresentada evidência ampla do que funciona. 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.  
19 Orientações sobre Intensificação da Prevenção, publicadas em 2005, eram vistas como um 
passo positivo, embora sejam consideradas por muitos como tendo sido muito gerais para que os 
países actuem em conformidade. Mais recentemente, a ONUSIDA, reconheceu a necessidade de 
uma melhor evidência e para garantir que esta evidência dê informações sobre decisões nacionais 
sobre políticas e programas de prevenção. Isto reflecte-se na ênfase sobre "conheça a sua 
epidemia, conheça a sua resposta" e apoio relacionado com a iniciativa dos Modos de 
Transmissão, liderada pelo Banco Mundial GAMET (Equipa de Monitorização e Avaliação Global) e 
pelo Secretariado da ONUSIDA.  
 
Reforma da ONU  
 
20 Três ondas de reforma das Nações Unidas, que remontam a 1997, afectaram a ONUSIDA. A 
nível mundial, estas reformas não têm influenciado significativamente a forma como os dez co-
patrocinadores e o Secretariado interagem. A nível regional, a formação de Equipas de Directores 
Regionais (RDT) não têm melhorado significativamente a eficácia dos mecanismos de coordenação. 
Só a reforma a nível nacional, com a introdução de equipas conjuntas, tem fomentado algumas 
melhorias, mas a falta de incentivos institucionais tem travado o progresso. A abordagem da 
ONUSIDA não foi adoptada de forma mais ampla nos programas da ONU.  
 
Reforço dos sistemas de saúde  
 
21  A ONUSIDA não equacionou uma posição clara sobre o reforço dos sistemas de saúde e teve 
uma influência limitada a nível internacional. A falta de uma posição e objectivos comuns tem 
limitado o campo de acção da ONUSIDA para influenciar o acesso ao reforço dos sistemas de saúde 
dos grandes doadores, Iniciativas Globais de Saúde e processos de planeamento estratégico 
nacionais.  
22 Os papéis respectivos do Secretariado da ONUSIDA, da OMS e do Banco Mundial são confusos. 
O Secretariado e os co-patrocinadores estão de acordo que o reforço dos sistemas de saúde é 
fundamental para cumprir os objectivos do VIH. Mas os informadores internacionais sugerem que 
a "divisão do trabalho" entre o Secretariado, a OMS e o Banco Mundial e entre os diferentes 
departamentos dentro da OMS e do Banco necessita de ser esclarecida.  
23 Os co-patrocinadores têm fortalecido os sistemas de saúde através dos seus mandatos. Além 
disso, a ONUSIDA ajudou a garantir as ligações cruzadas entre os planos e estratégias de saúde 
nacionais e o VIH, mas há poucas evidências sobre as mais-valias do programa conjunto ou de 
abordagens coerentes a nível nacional.  
24 Os principais doadores têm aumentado o financiamento para reforçar os sistemas de saúde, 
mas seguir o rasto dos financiamentos é um desafio. E, apesar de um crescente organismo de 
investigação, a base de evidência sobre até que ponto os financiamentos para o VIH têm 
fortalecido ou prejudicado os sistemas de saúde continua em grande parte anedótica e 
relativamente fraca.  
 



COMO FUNCIONA  A ONUSIDA  
 
Administração da ONUSIDA  
 
25 Os objectivos do ECOSOC continuam a ser relevantes e permitem uma abordagem flexível por 
parte da ONUSIDA. Os objectivos do ECOSOC não forçaram a ONUSIDA a adaptar-se às novas 
circunstâncias. Na verdade, a sua flexibilidade permitiu à ONUSIDA responder de forma pragmática 
aos desenvolvimentos, tal como a criação do Fundo Global.  
26 Os objectivos operacionais da ONUSIDA estão, com efeito, inseridos nos compromissos globais. 
As estratégias têm sido actualizadas com frequência; contudo ainda não ajudaram a melhorar os 
relatórios das prioridades ou de desempenho. O Quadro Estratégico 2007-2010 foi idealizado para 
dar resposta à Declaração Política de 2006. Mas, cada vez mais, o UBW (Orçamento Unificado e 
Planos de Trabalho) tornou-se o principal mecanismo para a definição de objectivos. A 
apresentação e a redacção variam substancialmente ao longo dos anos, com uma mudança 
considerável no sentido de uma concentração em mais resultados, aparente apenas no último 
UBW do período de avaliação.  
27 A diversidade a a natureza de mudança de objectivos têm contribuído para uma fraca 
responsabilidade. Enquanto alguma consistência pode ser encontrada nas declarações estratégicas 
desenvolvidas, as mesmas não ajudaram o programa a definir prioridades e a concentrar-se em 
regiões onde a ONU poderia trazer mais-valias. A mudança de estrutura, com o passar dos anos, 
tem prejudicado a capacidade do PCB em monitorizar o desempenho. As estruturas estratégicas 
têm mudado demasiadas vezes para serem úteis e nunca providenciaram um quadro satisfatório 
para monitorizar o desempenho. É muito cedo para julgar a qualidade dos relatórios, no âmbito do 
UBW 2008-2009.  
28  O ECOSOC tem o papel de fiscalizar, mas é ineficaz e os actuais acordos com o PCB deixam uma 
lacuna nas responsabilidades. 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 
delegada ao PCB. O PCB é único, em termos de órgãos de gestão da ONU, pois inclui 
representantes dos co-patrocinadores e da sociedade civil, bem como dos estados-membros. O 
Director Executivo da ONUSIDA não tem autoridade directa sobre as actividades dos co-
patrocinadores, com cada um sendo responsável pelos seus próprios órgãos administrativos.  
29 Quatro dos co-patrocinadores são programas e financiamentos da ONU e estão sujeitos à 
autoridade do ECOSOC. Mas os outros seis são agências especializadas e o papel do mandato do 
ECOSOC, em termos de fiscalização dessas agências, é mais limitado. Mais na generalidade, o 
desempenho do ECOSOC mostrou-se ineficiente, quando da revisão efectuada pelo Painel de Alto 
Nível do Secretário-Geral da ONU, em 2006. Não existe nenhuma disposição formal para que o 
ECOSOC ou outros supervisionem o desempenho tanto do Secretariado da ONUSIDA ou do 
Director Executivo.  
30 A concentração do PCB é principalmente nas acções e planos futuros, em vez do desempenho. 
Apesar de ter uma série de funções, o PCB tem tendência a concentrar-se nos programas 
vindouros. Referências ocasionais a avaliações de desempenho nos procedimentos do PCB não 
conduziram a acção significativa.  
31 A voz e a influência no PCB é menos afectada pelos direitos de voto do que por outros aspectos 
da forma como o PCB funciona. O PCB opera em consenso. Porém, existe um número significativo 
de opiniões, que pensam que as decisões do PCB são pré-determinadas por inquéritos no seio de 



um pequeno grupo, com influência, fora das sessões formais do PCB. A "voz" dos membros é 
afectada pela habilidade do presidente na forma de gerir as reuniões e nos convites feitos às 
partes para que falem; no grupo de anteprojecto, e através dos acordos para a representação dos 
co-patrocinadores. Há preocupações que vão no sentido de mais tomadas de decisões entre 
sessões (o que exige recursos para assumir essa obrigação e interagir) e a ausência de direitos de 
voto prejudica a contribuição da delegação da ONG. Contudo, na prática, o PCB não submete 
questões a voto e existe boa evidência sobre a influência substancial da delegação da ONG; por 
conseguinte, esta avaliação não apoia recomendações anteriores para que a delegação da ONG 
tenha direitos de voto.  
32 As disposições actuais não são um mecanismo eficaz para ligar o PCB aos Conselhos Directivos 
dos co-patrocinadores. A influência por parte do PCB depende de até que ponto agem os 
Conselhos dos co-patrocinadores em relação às decisões do PCB. Até este momento, não existe um 
mecanismo formal que associe o trabalho e as decisões do PCB com os trabalhos e deliberações 
dos órgãos administrativos das 10 agências co-patrocinadoras.  
33 O principal elo de ligação entre o PCB e os co-patrocinadores parece ser através do Comité das 
Organizações de Co-patrocínio (CCO), que inclui os chefes executivos das agências de co-patrocínio 
ou os seus representantes designados.  
4 Apesar das preocupações levantadas na Avaliação Quinquenal e pós-avaliação, não foram 
implementadas as recomendações para a reforma do CCO e o CCO nunca foi inteiramente eficaz 
face às funções pré-destinadas.  
35 Entretanto, o modo de trabalhar do CCO evoluiu. Tem havido uma desinteresse gradual por 
parte dos dirigentes das agências e um aumento de poderes e representação para os seus 
coordenadores globais. O aparecimento de coordenadores globais estabeleceu um trabalho de 
união eficaz entre os co-patrocinadores e o Secretariado. Mas o CCO não cumpriu o seu papel 
executivo tal como se pretendia.  
 
Divisão do trabalho e do trabalho conjunto efectuados pelo Secretariado e pelos co-patrocinadores  
 
36 Ao ser-se um co-patrocinador, tal tem ajudado as agências a manter o VIH como uma prioridade 
das políticas e os recursos do co-patrocínio expandido. Os 8 co-patrocinadores, no início do 
período de avaliação - o PNUD (Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas), a UNICEF 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), o UNFPA (Fundo da População das Nações Unidas), a 
OMS (Organização Mundial de Saúde), a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), a OIT (Organização Mundial do Trabalho), a UNODC (Agência das 
Nações Unidas contra as Drogas e o Crime) e o Banco Mundial, cresceram para 10 com a inclusão 
do PMA (Programa Mundial de Alimentos), em 2003, e do UNHCR (Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos), em 2004. Os co-patrocinadores vêem benefícios nítidos e tangíveis pelo facto 
de 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; e, para as 
agências mais pequenas, um papel visível e acesso a um grande número de informação 
especializada e a redes de contactos.  
37 Uma mudança importante, desde 2003, tem sido a importância crescente dos coordenadores 
globais, na qualidade de empresários das políticas no seio das suas próprias agências. O principal 
indicador deste sucesso tem sido o aumento significativo de recursos para o VIH a nível da sede e a 



nível regional. O número total de funcionários nos co-patrocínios a níveis mundial e regional 
aumentou em 70%, de 515 para 878, no período 2004-2005 a 2007-2008; a PNUD e a UNFPA 
triplicaram os seus números.  
38 O crescimento em número não foi acompanhado pela transparência de responsabilidade, o que 
continua a ser complexo. A maior responsabilidade recai nos directores das agências de co-
patrocínio. Mas apenas 4 desses 10 transformam esse compromisso em indicadores de 
desempenho partilhado do Orçamento e Plano de Trabalho Unificados (UBW) nas suas próprias 
estruturas de resultados corporativos. Há cada vez mais uma tendência para estreitar a 
responsabilidade, associada à implementação dos objectivos específicos do UBW.  
39 As verbas do UBW custeiam os salários dos funcionários a nível da sede, regional e 
nacionalmente, em graus diferentes, em conformidade com as políticas da agência de co-
patrocínio. Os recursos entre os co-patrocinadores dependem bastante da angariação de fundos 
que passam pelo UBW. Os compromissos financeiros aumentaram durante o período de 2004 a 
2007, mas diminuíram novamente no biénio seguinte.  
40 O processo do UBW tem apoiado os acessos aos programas conjuntos a um nível mundial. O 
UBW aprimorou a coordenação, a consistência e a compatibilidade das actividades, mas os custos 
das transacções  têm sido extremamente elevados. A Avaliação Quinquenal da ONUSIDA concluiu 
que, enquanto que o UBW foi um processo valioso, foi difícil de compreender e teve uma série de 
deficiências. Estas não se alteraram muito, embora os sucessivos UBW se tenham tornado 
documentos mais simples e mais claros. Mais positivamente, o processo UBW tem apoiado a 
adopção dos acessos aos programas conjuntos a nível mundial, que é quase única no seio da ONU. 
Este é um feito sólido e nunca visto noutros trabalhos da ONU.  
Existe alguma evidência dos efeitos positivos da divisão do trabalho a nível mundial, na evolução 
dos papéis e responsabilidades acordados entre o Secretariado e os co-patrocinadores, que se 
reflectem numa série de 'acordos informais' entre os coordenadores internacionais, tal como 
acontece na área do PMTCT [Prevenção da Transmissão (do VIH) de Mãe para Filho]. Mas, para 
além destes exemplos, podem ver-se apenas uns progressos limitados com clareza sobre os papéis 
principais. A divisão do trabalho tem tido maior influência a nível nacional, onde foi introduzida 
paralelamente a equipas conjuntas.  
 
Equipas conjuntas a nível nacional  
 
42 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.  
43 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.  



44 A equipa de trabalho ao nível nacional tem melhorado, mas a realização dos benefícios 
esperados mostra um panorama mais confuso. É muito cedo para avaliar definitivamente se as 
equipas conjuntas vão fazer uma diferença real nos programas, pois muitas estão ainda a ser 
estabelecidas e é necessária uma nova etapa do planeamento da UNDAF para permitir que sejam 
preparados os programas conjuntos. Mesmo assim, os UCCs notam um melhor trabalho de equipa 
e um movimento em relação ao programa "Unidos na Acção". Os resultados do inquérito indicam 
ainda uma opinião maioritária de que trabalho de equipa tem aumentado a eficiência e a eficácia 
do apoio da ONU para enfrentar o VIH.  
45 O progresso adicional em relação à abordagem por parte da equipa conjunta é condicionado 
por diversos desafios. A evidência dos benefícios antecipados foi encontrada num maior trabalho 
em conjunto, pela defesa externa conjunta, por um pacote mais coerente de apoio da ONU e pela 
acção na qualidade de banco do conhecimento. Contudo, as despesas com as transacções são 
elevadas e existe confusão nalguns lugares acerca do papel continuado dos grupos temáticos; a 
liderança por parte do Coordenador Residente é essencial; e existem inconsistências entre o que se 
espera do papel do UCC e o dos directores das agências ao nível nacional. O modo de trabalho do 
Banco Mundial não se encaixa nesta abordagem a nível nacional e, em consequência disso, o 
Banco parece estar menos envolvido do que todas as partes gostariam de ver.  
 
A divisão do trabalho e os incentivos para o trabalho conjunto a nível nacional  
 
46 A divisão do trabalho fica aquém das funções planeadas pelas agências principais. A 
recomendação da GTT (Equipa de Trabalho Global) sobre a divisão do trabalho foi concebida para 
criar um sistema de melhoria das mais-valias do apoio da ONU às respostas nacionais, tendo como 
base a vantagem comparativa dos co-patrocinadores e do Secretariado. 47 É uma evidência mista 
relativamente à clareza melhorada das participações a nível nacional. Os conceitos introduzidos 
pela GTT, tais como a agência principal, simples ponto de entrada e coordenação de assistência 
técnica . Não foram encontrados exemplos de um plano coerente para a assistência técnica, nem 
de uma análise sobre toda a equipa conjunta e plano para o pessoal. Os incentivos limitam a 
autoridade administrativa do RC e do UCC; os directores de agências têm o poder dominante; e a 
responsabilidade das agências é impulsionada pelas estratégias da sede e pelas estruturas dos 
resultados corporativos. Apenas no caso dos indicadores de desempenho das empresas que são 
congruentes com o desempenho da ONUSIDA é que as prioridades e a informação são 
compatíveis.  
48 A prestação de contas, os relatórios de desempenho e os sistemas de administração financeira 
concentram-se nas necessidades das agências individuais e não estão harmonizados, o que 
aumenta os custos do trabalho de equipa. Os sistemas de responsabilização e os sistemas de 
controlo do desempenho das agências também não reconhecem o trabalho conjunto, o que cria 
mais desincentivos no trabalho conjunto e o que prejudica, tanto a equipa conjunta, como a 
divisão de iniciativas de trabalho.  
49 Muito é investido no RC, mas a autoridade dentro do sistema do RC é uma zona de contestação 
no seio da ONU. O RC não tem o poder de controlar os directores das agências sobre o que o seu 
organismo devia fazer e, portanto, tem pouca autoridade directa. Da mesma forma, o UCC tem um 
papel facilitador e não existem disposições para que o pessoal dos co-patrocinadores sejam 
responsáveis perante o UCC.  



50 As equipas conjuntas são uma tentativa de melhoria das responsabilidades. A abordagem da 
equipa conjunta visa uma mudança na responsabilidade de cada agência, perante a equipa. A 
extensão pela qual os membros das equipas conjuntas são agora responsáveis por esse trabalho 
(bem como as suas tarefas específicas das agências) está misturada. Mas o principal ponto fraco é 
que os directores das agências não são responsáveis pelo trabalho dos seus funcionários na equipa 
conjunta. Isso é importante, já que são os directores de agência que controlam os recursos, tomam 
decisões sobre o pessoal, e podem recompensar os funcionários.  
51 As múltiplas fontes de financiamento a nível nacional podem gerar desincentivos para o 
trabalho de equipa. 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 no âmbito da 
reforma da ONU, possam oferecer um espaço para mudança.  
 
Administração do Secretariado da ONUSIDA  
 
52 Os sistemas administrativos complexos têm reduzido da gestão financeira e de recursos 
humanos. O Secretariado gere diferentes conjuntos de regulamentos e regras em termos de 
pessoal, dependendo se os contratos dos funcionários são celebrados com a OMS (todos 
recrutados a nível internacional  e alguns recrutados a nível nacional) ou com a PNUD (alguns dos 
funcionários são recrutados a nível nacional). O Secretariado também controla o seu próprio 
sistema de avaliação de desempenho, com base na estrutura da Comissão do Serviço Civil.  
53 Na generalidade, tanto os entrevistados da OMS como os do Secretariado concordam que o 
relacionamento funciona relativamente bem e que um plano produtivo está em vigor, o que tem 
permitido ao Secretariado manter a sua independência, apesar de permanecer legalmente como 
parte da OMS. Porém, a eficiência administrativa do trabalho administrado através dos sistemas da 
OMS sofreu um declínio significativo com a introdução do novo ERP (Planeamento de Recursos  
Empresariais) da OMS, em 2008, e ainda sofre nalgumas regiões. Um Memorando de 
Entendimento (MOU) revisto com a PNUD, em 2008, resolveu os problemas mais práticos, mas 
ainda não há acordo de serviço que determinem os critérios do apoio a ser prestado.  
54 O uso de sistemas administrativos múltiplos tem desvantagens consideráveis, tanto em termos 
de recursos humanos, como em termos financeiros. Os problemas em destaque incluem as 
ineficiências no uso de dois sistemas para resolver os problemas e a percepção de que os 
funcionários com contratos celebrados com a OMS têm mais direitos e privilégios do que os que 
assinaram contrato com a PNUD.  
55 O Fundo de Aceleração dos Programas (PAF) é um mecanismo importante e de valor, mas ainda 
é prejudicado pela transferências lentas, pelos processos extremamente demorados,  pela 
velocidade lenta de aprovação e pela fraca monitorização. O PAF é um mecanismo gerido pelo 
Secretariado, utilizado por organizações da ONU para dar um contributo estratégico no sentido de 
uma resposta nacional. Foi atribuído cerca de US$ 16 milhões de dólares de financiamento por 
parte do UBW, em cada biénio, desde 2002-2003. Ocorreram alterações significativas no processo 
de aprovação, fazendo com que os co-patrocinadores se envolvessem mais e delegando 
autoridade de aprovação, primeiro a nível regional e depois a nível nacional. A criação de comités 
regionais do PAF também tem melhorado a qualidade das propostas por parte do PAF, 
aumentando assim o número de propostas aceites na primeira revisão. Mas as despesas com as 
transferências de verbas são elevadas e há pouca fiscalização quanto ao uso dos fundos.  



56 A quadruplicação do número de funcionários da Secretariado da ONUSIDA faltou com a 
fiscalização entre 2002 e 2008 e não cumpriu com as boas práticas de recursos humanos. Desde o 
início de 2008, para além da sua sede em Genebra, o Secretariado mantinha 3 gabinetes de 
conexão, tinha 7 equipas regionais de apoio e uma presença com programas em 84 países. Estes 
eram compostos por 715 funcionários com contratos assinados com a OMS e por mais 250 com 
contratos com a PNUD, mais um número desconhecido de empregados através de acordos locais a 
nível nacional. O Secretariado mais do que quadruplicou em dimensão entre 2002 e 2008 e tem 
mais funcionários a trabalhar na área da SIDA, tanto a nível mundial, como a nível regional (454 em 
Novembro de 2008) do que qualquer das agências de co-patrocínio.  
57 Desde o início da expansão, impulsionada pela Avaliação Quinquenal, prosseguiu sob o 
pressuposto de que a expansão dos funcionários deve ocorrer no Secretariado, em vez de serem 
distribuídos entre os co-patrocinadores e o Secretariado. Não há evidência de que o Secretariado 
(ou o Director Executivo) tenha discutido o aumento da dimensão da presença do Secretariado seja 
a nível regional ou nacional no interior do CCO, nem o PCB supervisionou o crescimento.  
58 A expansão da presença do Secretariado a nível nacional foi inicialmente elaborada num 
documento de estratégia global no PCB de Junho de 2003. Mas este início bem planeado foi 
prejudicado por uma subsequente falta de fiscalização, tanto por parte do PCB como por parte do 
CCO. A rápida expansão em termos de pessoal ocorreu também sem qualquer processo de 
planeamento de recrutamento de funcionários, o que vai contra as metas da organização ou os 
objectivos do programa conjunto.  
59 Os processos administrativos e a cultura de gestão não mantiveram o ritmo com o crescimento 
do Secretariado. Porém, a serem introduzidos novos acordos, isso deveria resultar em sistemas de 
gestão de recursos humanos e financeiros a serem implementados lá para o final de 2010.  
 
COMO A ONUSIDA TEM LIDADO COM PROBLEMAS FULCRAIS  
 
O envolvimento e o trabalho com a sociedade civil  
 
60 Não há uma abordagem comum relativamente à participação da sociedade civil por toda a 
ONUSIDA. O Secretariado desenvolveu uma estratégia ao nível mundial sobre a parceria com a 
sociedade civil em 2003, a qual foi revista em 2008. O Secretariado também desenvolveu uma 
quadro estratégico para as parcerias da sociedade civil, para os biénios 2006-2007 e 2008-2009, 
tendo consultado a sociedade civil e os co-patrocinadores, mas estas não parecem ser um guia 
para trabalho dos co-patrocinadores ou para o programa conjunto a nível nacional.  
61 O Secretariado da ONUSIDA é líder no compromisso da sociedade civil. 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.  
62 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).  
63 A defesa da ONUSIDA em representação da sociedade civil tem contribuído para um 
envolvimento acrescido por parte da sociedade civil em política, programas e M&E (monitorização 
e avaliação). Porém, os pontos de vista dos governos acerca do papel da sociedade civil diferem. 
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. 
64 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. 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. 
65 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.   
66 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. 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. A participação da sociedade 
civil é citada como tendo sido fundamental para garantir a transparência do Fundo Global, a defesa 
do acesso ao tratamento e uma resposta abrangente ao VIH, aumentando a concentração sobre as 
populações afectadas e mantendo uma ênfase relativamente aos direitos humanos.  
67 A avaliação do impacto de uma maior participação e representação sobre a eficácia das 
respostas nacionais é difícil, pois os resultados não são atingidos de forma sistemática a nível 
nacional. As estruturas nacionais de M&E (monitorização e avaliação) têm falta de indicadores para 
calcular a representação da sociedade civil, a participação na elaboração de políticas e o impacto 
disto.  
68 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 
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. 69 O 
Secretariado da ONUSIDA tem prestado apoio no sentido do desenvolvimento de competências 
para as redes e organizações da sociedade civil a nível regional e nacional. Porém, a falta de uma 
estratégia clara significa que as competências da ONUSIDA no que respeita à sociedade civil a nível 
nacional tem tendência a ser fragmentado, com o secretariado e com os co-patrocinadores 
trabalhando 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 centrais da sociedade civil e nos beneficiários do 
Fundo Global.  
70 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 centrais 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.  
71 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 alguns dos constituintes, como os FBOs, os sindicatos, o sector privado e 
dos média, apesar de o envolvimento os FBOs ter melhorado recentemente. Uma pesquisa de 
2007, elaborada pelo Fórum Económico Mundial, identificou quatro coligações regionais e mais de 
40 conselhos empresariais nacionais que prestam apoio ao sector privado no sentido de lidar com 
o VIH; a ONUSIDA, a OIT e o Banco Mundial têm apoiado estas coligações. Porém, existem 
preocupações de que a criação de coligações empresariais pelo Secretariado da ONUSIDA tenha 
prejudicado ou duplicado as associações patronais, em vez de desenvolver as suas competências.  
 
Maior e mais significativa participação de pessoas que vivem com o VIH  
 
72 O maior envolvimento das PLHIV é uma conquista fundamental da ONUSIDA. 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. E há 
ainda mais a ser feito para garantir que a participação é significativa e para enfrentar os obstáculos 
à participação significativa.  
73 O Secretariado da ONUSIDA tem estado envolvido mais activamente com organizações para os 
PLHIV. Não há uma visão ou estratégia comuns no sentido do envolvimento das PLHIV no 
programa conjunto ou, a nível nacional, nas equipas conjuntas. Relativamente poucas equipas 
conjuntas nos países visitados para a avaliação tinham uma estratégia ou um plano para definir o 
seu envolvimento com as PLHIV, embora em vários países, os co-patrocinadores estejam a 
trabalhar activamente com o secretariado de apoio às organizações para as PLHIV.  
74 Os co-patrocinadores são vistos como terem estado menos envolvidos e menos abertos a 
perspectivas das PLHIV do que o secretariado. As redes das PLHIV mundiais reportam que a sua 
influência sobre os co-patrocinadores é mínima, ainda que as redes, tais como GNP+ (Rede 
Mundial das Pessoas que Vivem com o VIH/SIDA) têm sido consultadas pelos co-patrocinadores 
durante o desenvolvimento das orientações.  
75 A ONUSIDA tem prestado um apoio importante às redes e organizações para as PLVIH 
nacionais. A ONUSIDA tem prestado apoio para reforçar a administração e as capacidades 
institucionais, financeiras e de M&E das organizações para as PLHIV (em particular aqueles que são 
ou serão em breve beneficiários do Fundo Global). A PNUD, através do seu programa de 
desenvolvimento da liderança, que constrói pontes entre as PLHIV, os parlamentares e os 
funcionários civis, tem desempenhado um papel preponderante no sentido de facilitar a 
participação no diálogo das políticas. Mas o apoio não é consistente em todos os países e devido às 



suas próprias limitações, em termos de capacidade, o apoio da ONUSIDA a nível nacional tem-se 
concentrado principalmente nas redes nacionais e nas organizações principais.  
76 Existe evidência de um maior envolvimento por parte das PLHIV no desenvolvimento de 
politicas, na implementação dos programas e na 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.  
77 A representação por parte da ONUSIDA junto dos governos é referenciada como tendo feito 
uma contribuição importante relativamente a uma maior representação das PLHIV sobre a política 
nacional, tomadas de decisão e órgãos de coordenação, tais como os CCMs e os NPFs com uma 
clara evidência disto  na recente avaliação do Fundo Global.  
78 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 trabalhadores 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.  
79 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.  
80 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.  
81 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.  
 
A assistência técnica  para as respostas à SIDA, a nível nacional  
 
82 A capacidade da ONUSIDA para responder às solicitações de assistência técnica têm-se 
expandido. O secretariado e os co-patrocinadores, como a UNFPA, têm expandido o número de 
funcionários a nível nacional, no sentido de aumentar a capacidade de oferta de assistência técnica 



. Foram tomadas outras medidas também para responder a uma maior procura de assistência 
técnica, através de estruturas criadas ou apoiadas pela ONUSIDA, incluindo os TSFs, Serviços de 
Assistência Técnica, a nível regional, o Serviço de Estratégia e Plano de Acção (ASAP), com base no 
Banco Mundial e os Centros de Conhecimento da OMS, bem como os Serviços de Assistência 
Técnica  para a sociedade civil. Tem também havido uma expansão considerável de outros 
fornecedores, desde 2005, criando mais oportunidades para que os países tenham acesso ao 
apoio, mas também desafios significativos para a coordenação.  
83 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. O pessoal dos TSF reportam que, por vezes, tem sido difícil envolverem-se com os co-
patrocinadores, muitos dos quais têm os seus próprios mecanismos de assistência técnica  a nível 
regional, ainda que existam excepções.  
84 Os ASAP (Serviços de Estratégia e Planos de Acção sobre SIDA), criada em Julho de 2006, em 
resposta às recomendações da GTT, leva a cabo revisões externas confidenciais das estratégias de 
projectos nacionais e o 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. A ASAP dá resposta a 
solicitações nacionais e envolve-se com o Secretariado da ONUSIDA e 5 dos co-patrocinadores 
(UNESCO, PNUD, UNICEF, OIT e OMS) em processos de revisão e missões nacionais de igual para 
igual. Isto é visto de forma positiva pelos co-patrocinadores.  
85 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 compreendido e existem preocupações acerca da duplicação, por exemplo, com o trabalho 
sobre a redução de riscos da UNODC.  
86 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.  
87 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.  
88 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.  
89 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 para a ONUSIDA, 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.  



90 Há espaço para melhorar o planeamento e a coordenação da assistência técnica. A Equipa de 
Apoio de Implementação Global (GIST) tem desempenhado um papel importante na provisão de 
uma ligação entre o sistema da ONU e o Fundo Global, e a melhoria da coordenação global da 
assistência técnica . Reporta-se também que as reuniões dos coordenadores globais da ONUSIDA 
têm ajudado a melhorar a coordenação - entre os exemplos mencionados, encontra-se a discussão 
do papel da ASAP e a divisão do trabalho entre a PNUD e o Banco Mundial na área do planeamento 
nacional.  
91 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 .  
92 A ONUSIDA tem reforçado os Três Uns e providenciado uma assistência técnica  preciosa à 
M&E. Os co-patrocinadores têm feito contribuições importantes para a estratégia e o planeamento 
nacionais, através do apoio da ASAP, da PNUD e do Banco Mundial para a integração do VIH nas 
Estratégias de Redução da Pobreza em mais de 20 países.  
93 Os Consultores da M&E do Secretariado da ONUSIDA e a OMS têm desempenhado um papel 
preponderante no desenvolvimento e no reforço dos sistemas da M&E nacionais e dos relatórios 
da UNGASS. Porém, a qualidade do pessoal da M&E na OMS e no Secretariado da ONUSIDA parece 
estar misturada. O secretariado está a desenvolver um programa de desenvolvimento de 
capacidades para Consultores da M&E com base num quadro de competências.  
94 A informação da UNGASS tem ajudado a reforçar a M&E, embora as autoridades nacionais 
contra a SIDA nalguns países tenham notado que as exigências do Fundo Global têm sido 
impulsionadoras mais importantes de melhoramentos na M&E. A concentração na qualidade da 
M&E parece estar limitada e houve alguns exemplos de dados que foram usados para mudar 
actividades, entre os países visitados.  
95 O Grupo de Referência de Monitorização e Avaliação, que mantém coesos o secretariado, os co-
patrocinadores e outras especialidades, é considerado um fórum eficaz para a coordenação que 
tem feito bons progressos, por exemplo, no sentido da harmonização dos indicadores. Porém, os 
papéis e a coordenação da M&E em toda a ONUSIDA precisam de ser revistos, especialmente o 
apoio prestado pelo secretariado, pela OMS e pelo Banco Mundial GAMET em áreas tais como a 
vigilância, informação estratégica, desenvolvimento de capacidades da M&E e o rastreio das 
despesas.  
96 A falta de harmonização nos relatórios também é um problema. Os países recebem pedidos em 
separado do Secretariado da ONUSIDA para a UNGASS e da OMS para os relatórios de Acesso 
Universal ao sector da saúde.  
97 A assistência técnica  é, no seu todo, oportuno, relevante e valorizado pelos parceiros nacionais. 
A assistência técnica  da ONU é visto como sendo de alta qualidade e e valorizado pelo governo 
nacional e pelos parceiros da sociedade civil. Mas, as entrevistas e as visitas aos países destacaram 
duas questões. Primeiro, a assistência técnica  da ONU está ainda demasiado dependente de 
fornecimentos. Segundo, 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 
implementação, o desenvolvimento de capacidades ou o reforço dos sistemas.  
98 A assistência técnica  da ONUSIDA não é monitorizada ou avaliada de forma sistemática a nível 
nacional. Os TSFs e a ASAP têm sido revistos e a GIST tem encomendado casos de estudo para 
avaliar a eficácia da assistência técnica  relacionado com o Fundo Global. Mas, a nível nacional, o 



rastreio e a monitorização da assistência técnica  têm sido efectuados de uma forma fraca, sendo a 
excepção a assistência prestada pelos TSFs e a assistência técnica  da ONU não é bem avaliada.  
 
Direitos Humanos  
 
99 A ONUSIDA tem desempenhado um papel preponderante no destaque do VIH e dos direitos 
humanos. A maioria dos informadores internacionais considera que a ONUSIDA tem 
proporcionado uma liderança global eficaz no que respeita ao VIH e aos direitos humanos - dando 
destaque às questões de direitos humanos, desenvolvendo uma orientação clara e mobilizando 
uma acção oportuna. Muito disto é atribuído ao Secretariado da ONUSIDA e ao antigo e actual 
Director Executivo.  
100 Alguns informadores internacionais consideram que os co-patrocinadores têm um 
entendimento mais limitado sobre os problemas do VIH e dos direitos humanos. Mas todos os co-
patrocinadores abordam os direitos humanos através dos seus próprios mandatos e mecanismos 
até um certo ponto.  
101 A liderança sobre os direitos das populações-chave poderia ter sido mais ousada. A ONUSIDA 
tem sido criticada por alguns analistas por não tomar medidas suficientes para lidar com os direitos 
das populações-chave. Os esforços a nível nacional têm tido tendência para se concentrarem mais 
na defesa dos serviços para as populações-chave do que na defesa dos seus direitos, ainda que 
existam excepções. A falta de consenso em toda a ONUSIDA, bem como entre os quadros 
superiores e o pessoal técnico nas agências das Nações Unidas, especialmente em questões como 
a redução de riscos e o trabalho sexual, tem sido um impedimento para uma liderança eficaz.  
102 A divisão do trabalho, que atribui funções de agências principais a co-patrocinadores 
diferentes para as diversas populações-chave, tem contribuído para a fragmentação e dificultou o 
desenvolvimento de uma liderança coerente e o atendimento às necessidades múltiplas, por 
exemplo, dos trabalhadores do sexo que usam drogas ou dos HSH (homens que têm sexo com 
homens), que vendem sexo . Mandatos imprecisos e diferenças nas abordagens têm resultado em 
duplicações e, ocasionalmente, em concorrência. Por exemplo, a relação entre a OMS e a UNODC, 
no que concerne às reduções de riscos, tem sido pontualmente problemática.  
103 A ONUSIDA tem necessidade de tornar mais forte a sua capacidade de lidar com o VIH e os 
direitos humanos. O ponto até ao qual a acção tem sido pressionada por recursos financeiros e 
humanos inadequados no trabalho sobre os direitos humanos e populações-chave é difícil de 
determinar, uma vez que não é evidente se os requisitos para os recursos têm sido avaliados de 
forma sistemática. A PNUD informa agora que tem um "complemento pleno" de pessoal para o 
VIH na sede e nas regiões, mas a sua capacidade a nível nacional é variável. Existe um consenso de 
que o pessoal da ONU necessita de ter um melhor entendimento sobre os problemas do VIH e dos 
direitos humanos, bem como as competências para lidar com temas polémicos de uma maneira 
estratégica a nível nacional. 
104 Há falta de clareza sobre os respectivos papéis do Secretariado e da PNUD. Ainda que a PNUD 
tenha assumido a função de uma agência principal para os direitos humanos, no âmbito da divisão 
do trabalho, em 2005, o Secretariado da ONUSIDA ainda mantém a equipa para os direitos 
humanos. Existe uma boa relação de trabalho e o entendimento foi alcançado sobre que aspectos 
dos direitos humanos cada um deles se ocupará. Em princípio, esta divisão do trabalho faz com que 
o apoio do Secretariado da ONUSIDA  seja global e os padrões funcionem, e faz com que a PNUD 
apoie o trabalho técnico nacional com os parceiros sobre os direitos humanos e a legislação.  



105 Porém, alguns informadores, especialmente os que são exteriores ao sistema da ONU, 
continuam com dúvidas sobre as suas respectivas funções. A medida em que a PNUD pode 
oferecer liderança sobre problemas em questões relacionadas com os direitos humanos é uma 
preocupação a nível nacional, dada a capacidade limitada da PNUD nalguns países e das funções do 
RC (Coordenador Residente).  
106 O apoio a nível nacional por parte da ONUSIDA não é estratégico nem consistente. A ONUSIDA 
tem prestado apoio fundamental a favor dos direitos humanos e das populações-chave nalguns 
países, mas tem tido uma acção limitada noutros, muitas vezes por causa das sensibilidades dos 
governos e das dificuldades em tratar de comportamentos que são penalizados por lei. As 
preocupações da ONUSIDA no que se refere a ter um papel mais activo não foram confirmadas 
pelas entrevistas com alguns participantes governamentais ou pela experiência nalguns países, 
onde a ONU tem sido capaz de apoiar o trabalho eficaz sobre os direitos humanos através do 
reforço da base de evidência, apoiando a sociedade civil e tomando uma posição partilhada numa 
política de diálogo.  
107 Os desafios para a acção conjunta pelas equipas conjuntas incluem a falta de objectivos 
comuns relacionados com o VIH e com os direitos humanos. Isto significa, muitas vezes, que essa 
acção depende do compromisso individual e ate que ponto os RC e os directores das agências 
nacionais estão dispostos a oferecer apoio político e moral ao pessoal. Isto varia, reflectindo 
opiniões divergentes sobre se a ONU pode ou não, deve ou não, desafiar os governos no que se 
refere a tópicos sensíveis.  
108 A evidência da ONUSIDA que reflicta as prioridades e as competências das populações-chave e 
que apoie a sua participação significativa é confusa. A necessidade de um apoio mais forte e mais 
coerente por parte da ONU para a tomada de acção em torno de populações-chave é claramente 
demonstrada por estudos que descobriram isso; enquanto uma elevada proporção de países tem 
planos para lidar com as populações de maior risco de VIH, menos de metade têm implementado 
serviços de prevenção para os UDI (Utilizadores de Drogas por via Intravenosa), os HSH e os 
trabalhadores do sexo. Uma avaliação sobre a assistência do Banco Mundial para o VIH e a SIDA 
(Banco Mundial, 2005) observou que «a incapacidade de chegar a mais pessoas com 
comportamentos de risco, reduziu a eficácia e o impacto da assistência".  
109 Embora a ONUSIDA tenha defendido a inclusão de populações-chave, a representação destas 
populações mantém-se limitada. A nível global, os HSH têm uma voz mais forte do que 
anteriormente, mas tem havido menos progresso em participação significativa por parte dos 
trabalhadores do sexo e dos UDI.  
110 Tem havido progressos nos esforços para combater o estigma e a discriminação e reforçar os 
quadros legais. Todas as categorias de participantes no inquérito avaliaram a contribuição da 
ONUSIDA em termos de lidar com o estigma e a discriminação como moderada ou forte. Os 
esforços para combater o estigma e a discriminação têm sido claramente mais coerentes e eficazes 
nalguns países do que noutros. Para reforçar os quadros legais, a ONUSIDA tem trabalhado com os 
parlamentares e apoiado a revisão e o desenvolvimento de leis. Têm sido envidados esforços no 
sentido de trabalhar com os ministérios da Justiça e do Interior e de estabelecer parcerias com 
grupos que trabalham em direitos humanos para melhorar as leis relacionadas com o VIH e com a 
aplicação da lei. Porém, tendo como base visitas efectuadas aos países, estes esforços parecem ter 
sido um tanto fragmentados.  
 
Dimensões da epidemia em termos de género  



 
111 A liderança global da ONUSIDA em dimensões da epidemia, em termos de género, tem sido 
fraca. Embora o Secretariado da ONUSIDA tenha sido um forte campeão, no que respeita a uma 
maior atenção voltada para as mulheres e meninas na resposta à epidemia, "tem havido muita 
retórica, mas esta não tem sido acompanhada por uma acção a nível nacional", nas palavras de um 
co-patrocinador participante.  
112 O género tem sido uma área polémica, onde tem sido difícil chegar a um consenso em toda a 
ONUSIDA e entre as partes interessadas. Foram manifestadas preocupações por parte de alguns 
informadores de que a decisão de concentração nas mulheres e meninas, e nas minorias sexuais - 
em resposta a orientações do PCB - terá como consequência uma falha contínua em lidar com as 
dinâmicas do género, a desigualdade do género e as normas do género que aumentam um risco de 
infecção por VIH. As entrevistas globais também destacaram a falta de liderança global coerente da 
ONUSIDA, relativamente à violência baseada no género e no VIH.  
113 Os progressos no desenvolvimento de orientação sobre políticas e programas da ONUSIDA 
orientação têm sido lentos. Alguns co-patrocinadores criticam a falta de indicações claras 
providenciadas pelo PCB, e outros criticam uma inabilidade geral por parte da ONUSIDA na 
resolução deste problema, como sendo o motivo porque houve pouco progresso nas orientações 
globais até ao início de 2009.  
114 A integração da ONU e a capacidade de lidar com o VIH e com o género precisa ser reforçada. 
O género, tal como os direitos humanos, é um problema que diz respeito a todos os co-
patrocinadores e que deveria ser integrado no seu trabalho sobre o VIH. Enquanto todos os co-
patrocinadores trabalham sobre o género até um certo ponto, o pessoal que lida com esses 
assuntos notaram que, por vezes, se debatem para ver o problema resolvido de uma forma mais 
ampla no seio das suas agências, destacando a resistência em encarregar-se de um trabalho 
genuinamente transformador sobre o género e em lidar com a sexualidade.  
115 A capacidade de a ONUSIDA lidar com o género e o VIH é limitado a um nível global. O 
Secretariado da ONUSIDA, a UNFPA, o Banco Mundial e a OMS tem pouco pessoal dedicado ao 
género e VIH. Outros têm um foco, mas não existe pessoal para quem isto seja uma 
responsabilidade primária.  
116  A PNUD tem tomado medidas para aumentar a sua capacidade em termos de pessoal no 
sentido de apoiar uma posição a tempo inteiro na UNIFEM (Fundos das Nações Unidas para a 
Mulher) e no reforço da sua capacidade técnica global voltada para o género, criando um Grupo de 
Género na sede e contratando tanto ao nível da sede como ao nível regional. A nível nacional, têm 
sido envidados esforços para reforçar a capacidade da ONU em termos de género, mas há menos 
evidência de acção para melhorar a capacidade relativa ao género e ao VIH ou na criação de elos 
entre o género e o trabalho sobre o VIH.  
117 As respectivas funções da PNUD, do UNIFEM, do Secretariado da ONUSIDA e da GCWA 
(Coligação Mundial sobre as Mulheres e a SIDA) não são explícitas. A PNUD considera as funções 
de agência principal, como uma coordenação e promoção de colaboração inter-agências. Porém, 
as respectivas funções da PNUD e do Secretariado da ONUSIDA não são claros e os informadores 
internacionais manifestaram as suas preocupações acerca de estruturas paralelas e duplicação de 
actividades. As respectivas funções e responsabilidades da UNIFEM vis-à-vis PNUD, e da relação 
entre  PNUD, o Secretariado e a Coligação Mundial sobre Mulheres e SIDA (GCWA) também 
precisam de ser revistas.  



1118 O compromisso com as organizações que trabalham com o género tem sido limitado. Os 
participantes no inquérito, especialmente os doadores bilaterais e fundos e programas 
internacionais, deram à ONUSIDA uma cotação relativamente medíocre no que respeita a parcerias 
mundiais e nacionais com organizações voltadas para o género.  
119 O apoio da ONUSIDA a países que lidem com a extensão das epidemias baseadas no género 
não é estratégica. Houve pouca evidência em países visitados de que a ONUSIDA tenha adoptado 
uma abordagem consistente ao estudo das dimensões da  epidemia do género em termos de apoio 
ao  desenvolvimento e implementação das políticas nacionais. A eficácia da ONUSIDA, no apoio aos 
países na condução de estudos sobre o género e lidar com o mesmo num contexto de políticas, 
planos e programas para o VIH foi avaliada como relativamente fraca pelos inquiridos.  
120 Uma consequência da falta de uma abordagem estratégica é que 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, enquanto a maioria dos países se refere a 
estratégias e planos para o VIH, poucos custeiam ou têm orçamento para programas sobre o 
género e o VIH.  
121 O trabalho sobre as normas do género e as minorias sexuais não tem recebido a devida 
atenção até há relativamente pouco tempo. A ONUSIDA emitiu um sumário sobre políticas para o 
VIH e o sexo entre homens, em 2006, e orientação sobre minorias sexuais (HSH e transsexuais) 
para candidatos ao Fundo Global Fase 6, no início de 2008, mas os problemas dos HSH e dos 
transsexuais não têm sido, na generalidade, bem abordados ao longo do programa conjunto até há 
relativamente pouco tempo. A pesquisa de avaliação indica que a ONUSIDA tem sido mais eficaz 
no trabalho sobre as minorias sexuais do que nos trabalhos sobre as normas de género, mas a 
maioria dos inquiridos no estudo de avaliação em todas as categorias cotaram a ONUSIDA apenas 
como razoavelmente eficaz.  
122 Os co-patrocinadores concordaram, contudo, que o PNUD tem avançado com a agenda das 
minorias sexuais nos últimos meses. Desde a criação de uma equipa de funcionários, a PNUD 
avançou rapidamente para estabelecer um grupo de trabalho inter-agências, que inclui a UNESCO, 
a UNFPA, a UNODC e a OMS, e para desenvolver uma estrutura de acção sobre o acesso universal 
para os HSH e os transsexuais.  
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 
Desempenho da ONUSIDA  
 
123 As conclusões são apresentadas no final de cada capítulo, reflectindo os resultados e as 
evidências que têm sido apresentadas, e estão resumidas no Capítulo 9. Os pontos principais são: •  
A ONUSIDA  tem respondido a alguns aspectos do contexto de mudança, mas tem sido menos 
bem-sucedida na gestão de mudanças ao modelo de governação e de gestão do programa comum; 
• A ONUSIDA tem pouca eficiência na prestação de contas e de gestão de desempenho; • A 
ONUSIDA continua altamente relevante e tem sido eficaz nalgumas áreas-chave da sua 
administração.  
124 Seis objectivos foram definidos na Resolução 1994/24 da ECOSOC. O desempenho da 
ONUSIDA foi apreciado na Avaliação Quinquenal e essa apreciação é revisitada e actualizada na 
Tabela 12, apresentando as conclusões no final de cada capítulo. Numa escala de seis, o progresso 
classificado com um dois é considerado como sendo bem sucedido, um é maioritariamente bem 



sucedido e três é parcialmente bem sucedido. O progresso na escala dois:'promover a mobilização 
social e política generalizada para prevenir e responder ao VIH/SIDA', e 'defender um maior 
compromisso político aos níveis mundial e nacional, incluindo a mobilização e atribuição de 
recursos adequados' é avaliado como tendo melhorado desde a Avaliação Quinquenal. O 
progresso, em linha com o objectivo de alcançar e promover o consenso mundial sobre as 
estratégias políticas e do programa, é avaliado como menos bem sucedido do que na altura da 
Avaliação Quinquenal. 125 Uma quantidade de questões relativas às orientações futuras para o 
programa são exploradas no Capítulo 10. O conceito de 'excepcionalismo" da SIDA ainda é válido, 
dados os factores específicos que impulsionam a epidemia e influenciam a resposta e o impacto do 
VIH nalgumas regiões, mas é necessário uma abordagem mais subtil que reconheça a diversidade 
das epidemias e ajuste o apoio às circunstancias nacionais.  
126 Há um reconhecimento da necessidade de reforçar os sistemas de saúde para oferecer 
tratamento para o VIH, mas a ONUSIDA necessitará de manter a liderança e a defesa afavor de 
umaa uma abordagem multi-sectorial que envolva os sectores relevantes na prevenção do VIH.  
127 A actual crise financeira mundial parece susceptível de afectar a capacidade de os países 
manterem e expandirem os serviços de tratamento e aumentarem a abrangência dos serviços de 
prevenção. Mas pode proporcionar também oportunidades para analisar a eficiência e a eficácia. 
Um papel importante para a ONUSIDA será trabalhar com os países e doadores para assegurar que 
os esforços de prevenção são bem orientados e para assegurar um equilíbrio adequado de 
distribuição de recursos entre prevenção, tratamento, cuidados de saúde e apoio. 128 Nos 
primeiros tempos da ONUSIDA houve grandes ambições para o programa conjunto no sentido de 
mostrar o caminho para a reforma da ONU. A experiência mostra que as questões estruturais 
subjacentes e os incentivos continuam em vigor. Pouco mais progresso será visto no que diz 
respeito a programas conjuntos a nível nacional sem a existência de reformas mais profundas no 
financiamento, responsabilidades e reconhecimento do trabalho conjunto nas avaliações sobre os 
desempenhos individuais.  
129 A epidemia contínua mostra que o trabalho da ONUSIDA está longe de terminar, mas uma 
nova abordagem é necessária para se enquadrar mais estreitamente com o apoio da ONU às 
necessidades do país e melhorar a relação custo-eficácia do apoio por parte do secretariado a 
todos os níveis.  
 
Lista de recomendações  
 
130 Um total de 24 recomendações constam do Capítulo 11, agrupados em cinco categorias, que 
partem da estrutura do presente relatório e procuram tornar a ONUSIDA mais concentrada, mais 
estratégica, mais flexível e receptiva, mais consciente e mais eficaz.  
 
Área de Recomendação 1: Melhorar a concentração da ONUSIDA  
 
Esta primeira recomendação é abrangente, para definir a orientação para os próximos cinco anos. 
Recomendação n º 1 ao PCB: Desenvolver uma nova declaração de objectivos quantificáveis e com 
prazos concretos apoiados por um novo plano estratégico, que esclareça o modo como o programa 
conjunto se irá posicionar para voltar a focalizar o seu apoio aos níveis regional e nacional no 
sentido de reflectir o contexto da epidemia e as necessidades do país.  
 



Área de Recomendação 2: Seja mais estratégico na abordagem  
 
Recomendação nº 2 ao Director Executivo: Que o secretariado trabalhe com os co-patrocinadores 
para desenvolver uma estratégia de parceria mundial com objectivos claros e mensuráveis, 
incluindo disposições bem definidas para trabalhar em parceria com o Fundo Mundial e o 
PEPFAR.200  
As recomendações acessórias são:-  

o Desenvolver uma visão partilhada das potenciais vantagens esperadas do 
envolvimento da sociedade civil e das PLHIV, um conjunto específico de objectivos e 
uma abordagem mais sistemática na documentação de resultados. --  

o Desenvolver uma abordagem comum a todo o secretariado e a todos os co-
patrocinadores num âmbito de envolvimento e capacidade - criando apoios para a 
sociedade civil e para as organizações das PLHIV.  

o Aumentar o apoio aos níveis mundial e nacional para delegar competências e para a 
participação de populações-chave.--  

o Reforçar os esforços de dialogo com o sector privado, incluindo a abordagem das 
respectivas funções do secretariado e da OIT.  

Recomendação nº 3 ao CCO: Convocar um grupo de trabalho por um período limitado, com co-
patrocinadores relevantes e o Fundo Global, apoiado pelo Secretariado, para elucidar uma "divisão 
operacional de trabalho, no que respeita à oferta de financiamento de assistência técnica  para 
reforçar os sistemas de saúde" para serem apresentadas para aprovação pelos órgãos dirigentes 
dos organismos competentes. 
Recomendação nº 4 ao secretariado e aos co-patrocinadores: O secretariado e co-patrocinadores 
devem apresentar na reunião de 2010 do CCO, e depois na reunião do PCB de Dezembro de 2010, 
uma proposta concreta sobre como vão resolver a sobreposição e duplicação (incluindo, mas não 
se restringe ao apoio ao: planeamento nacional e desenvolvimento de estratégias, direitos 
humanos, género; populaçõe-chave; M&E a nível nacional; operações de investigação e 
supervisão). Isto deve incluir: --  

Como o conceito de agência principal pode ser mais bem operacionalizada a nível 
mundial; e --  

Ate que ponto estes problemas conseguem ser resolvidos através da utilização da 
abordagem da IATT.  

Recomendação acessória ao PCB: Dar instruções ao secretariado e aos co-patrocinadores para 
desenvolverem um modus operandi para as IATTs, tendo em conta a experiência de outros 
mecanismos, tais como o MERG e a Equipa de Tarefas no respeitante às Restrições de Viagens, 
com os requisitos para as agências principais em definir objectivos práticos dentro dos prazos para 
gerir o seu trabalho com relatórios periódicos sobre o desempenho, a apresentar ao PCB. 
Recomendação nº 5 ao Director Executivo: Para ajustar a dimensão, o pessoal e disposição 
organizacional dos escritórios dol Secretariado a nível nacional para reflectir as necessidades 
nacionais e as implicações da recomendação nº 1.  
Recomendação nº 6 ao Director Executivo: apresentar propostas ao UNDG (Grupo de 
Desenvolvimento da ONU) para desenvolver orientações revistas da equipa conjunta que se 
baseiam em princípios e apoiam abordagens determinadas a nível nacional ou regional, que 
reflictam as necessidades da epidemia.  



Recomendação nº 7 aos estados-membros: Trabalhar com os colegas nos seus próprios governos, 
no sentido de introduzir as decisões nos órgãos dirigentes de todos os co-patrocinadores que a 
avaliação de desempenho de chefes de agências a nível nacional incluem o desempenho da equipa 
conjunta e o apoio da agência, se for o caso.  
Recomendação nº 8 aos estados membros: Canalizar o financiamento do trabalho sobre o VIH 
pelas Nações Unidas a nível nacional para apoiar as equipas conjuntas, ao invés de serem geridos a 
nível bilateral através de co-patrocinadores individuais ou do escritório do secretariado no país..  
 
Área de Recomendação nº 3: Ser mais flexível e receptivo  
 
Recomendação nº 9 ao secretariado e aos co-patrocinadores: Reforçar o trabalho conjunto em 
pesquisa, monitorização de recursos e gestão do conhecimento, com especial ênfase na 
informação para apoiar a abordagem denominada 'conheça a sua epidemia' e melhorar as 
tomadas de decisão a nível nacional com base em evidência.  
Recomendação nº 10 ao secretariado: Reforçar a avaliação, aos níveis mundial e nacional. A saber:-
-  

o Convocar um grupo de trabalho (possivelmente com o apoio da MERG) sobre o VIH 
e pessoal de avaliação do Secretariado, dos co-patrocinadores e do Fundo Global 
para desenvolver um plano de avaliação mundial conjunta e coerente, estruturada 
em torno das áreas prioritárias da epidemia. --  

o Planear, gerir e orçamentar avaliações em conjunto a nível nacional, com o apoio da 
equipa conjunta e trabalhar em colaboração com o Fundo Mundial, outros doadores 
e parceiros nacionais, em conformidade com os compromissos da Declaração de 
Paris. --  

o Descontinuar o financiamento adicional em ou na continuação do CRIS (Centro de 
Estudos Comparativos de Integração Regional) para além da sua actual utilização 
enquanto formato de comunicação.--  

o Tomar medidas adequadas para a comunicação, disseminação e envolvimento em 
políticas relacionadas com as descobertas das avaliações.  

Recomendação nº 11 ao secretariado e aos co-patrocinadores: Reforçar os mecanismos de 
assistência técnica . A saber:--  

 Esclarecer as vantagens comparativas e as funções respectivas da ONU, dos 
mecanismos de assistência técnica  relativamente à ONUSIDA e outros 
fornecedores de assistência técnica , em cumprimento da assistência técnica  de 
curto prazo e da capacidade a um prazo mais longo de desenvolver apoios a nível 
nacional. --  

 Determinar as funções da ONUSIDA no âmbito da assistência técnica  relativa ao 
Fundo Global. --  

 Reforçar o planeamento e a coordenação da assistência técnica  da ONUSIDA a 
nível nacional, incluindo a garantia de que isto reflecte as necessidades e as 
prioridades do país em vez das agendas e dos mandatos das agências da ONU.  

 Racionalizar o apoio para a M&E entre o Secretariado da ONUSIDA, o Banco 
Mundial GAMET e a OMS. --  

 Consolidar os mecanismos de assistência técnica  estabelecida pela ONUSIDA, na 
qualidade de fornecedores de programas conjuntos. --  



 Introduzir a monitorização e a avaliação sistemáticas de assistência técnica 
prestada pela ONUSIDA e pelos fornecedores de assistência técnica relacionada 
com a ONUSIDA a nível nacional.  

Recomendação nº 12 ao PCB e ao Director Executivo: Continuar os serviços da PAF (Fundo de 
Aceleração de Programas da ONUSIDA) e melhorar as práticas operacionais actuais. As alterações 
incluiriam: --  

 Elaboração de relatórios periódicos ao PCB sobre os resultados da utilização de fundos PAF, 
e --  

 Propostas do Director Executivo e dos directores das agências de co-patrocinadores a 
serem apresentadas na sessão do PCB em Dezembro de 2010, no sentido de ganhos de 
eficiência de redução de custos na transmissão de fundos por parte das agências de co-
patrocinadores.  

Recomendação nº 13 ao Director Executivo: As RSTs (Equipas de Apoio Regional da ONUSIDA) 
devem ser encarregadas de (i) assegurar que o VIH está incluído nas deliberações das Equipas de 
Directores Regionais em desenvolvimento, (ii) concentrar-se no apoio ao desenvolvimento da 
capacidade das Nações Unidas a nível nacional, que reflecte uma resposta ajustada à epidemia, (iii) 
construir sobre a experiência das RST ESA (Equipas de Apoio Regional da ONUSIDA para África 
Austral e Oriental) e promover a utilização de análise de lacunas e "conheça a sua epidemia", e (iv) 
estar preparado para apoiar todos os co-patrocinadores, não apenas o secretariado. 
Recomendação nº 14 do PCB: Incumbir a ONUSIDA com o reforço da sua concentração no género e 
nos direitos humanos. A saber:--  

 Rever a divisão do trabalho no que respeita a questões cruzadas sobre o género e os 
direitos humanos, com vista ao secretariado assumindo funções de liderança na 
coordenação nestas áreas através do programa conjunto. --  

 Definir as respectivas funções do UNIFEM e da GCWA, no que diz respeito ao trabalho 
sobre o VIH e o género. --  

 Reforçar a capacidade do pessoal das Nações Unidas no VIH e género, e no VIH e direitos 
humanos. --  

 Apoiar a PNUD para levar por diante o seu papel de liderança nos trabalhos sobre as 
populações HSH e transsexuais. --  

 Reforçar a liderança mundial e a defesa no que diz respeito às populações-chave e convocar 
uma grupo de trabalho inter-institucional envolvendo a UNODC, a PNUD e a UNFPA para 
assegurar a coerência política e de programação e uma coordenação eficaz do trabalho 
com populações-chave. --  

 Determinar os objectivos mundiais claros no seu conjunto para o trabalho sobre o VIH e 
género, direitos humanos e populações-chave e assegurar que estes objectivos são 
incluídas como um componente essencial do trabalho da equipa conjunta a nível nacional; 
as análises de género e direitos humanos devem ser parte integrante de 'conheça a sua 
epidemia' e dos programas conjuntos de apoio às respostas nacionais. --  

 Concentrar o apoio da ONUSIDA aos países na tradução de estruturas e orientações 
relacionadas com os programas práticos sobre o VIH e género e o VIH e direitos humanos.  

 
Área de Recomendação 4: Melhorar a prestação de contas e a administração  
 



Recomendação nº 15 ao Director Executivo, ao PCB e a todos os directores de agências de co-
patrocinadores: Revitalizar o papel do CCO, com uma reunião periódica formal do CCO por ano, 
apoiada por: - Revisão do modus operandi do CCO (Comissão de Organizações de Co-patrocínio) 
para reflectirem o papel, de facto, maior para os coordenadores mundiais. - Maior investimento 
pelos coordenadores mundiais e pelo secretariado na preparação da agenda do CCO e de material 
de informação de base para garantir que as deliberações dos directores das agências estão 
concentradas em (i) decisões-chave do PCB que precisam de ser discutidas com os órgãos 
dirigentes das agências de co-patrocínio e (ii) progresso no sentido de implementação de novas 
estratégias e lições para a divisão do trabalho a nível nacional. Reforço da responsabilização no 
seio dos co-patrocinadores individuais, revendo o MOU (Memorando de Entendimento) do CCO 
para certificar que os co-patrocinadores assegurarão, até onde possa ser praticável, que os 
objectivos e indicadores relevantes acordados nas estruturas de resultados a nível mundial estão 
incorporados no quadro dos resultados corporativos, ou equivalente, de cada co-patrocinador. - 
Desenvolver um progresso sólido que tenha sido constituído para assegurar que o VIH é parte da 
agenda habitual da maioria das agências de co-patrocinadores. O PCB deve trabalhar com o 
Director Executivo e com os co-patrocinadores para garantir, se possível, que estas deliberações 
incluam de forma consistente a discussão das principais decisões do PCB. Recomendação nº 16 ao 
PCB: Para assumir a responsabilidade pela fiscalização eficaz da ONUSIDA, o PCB deve reorientar o 
seu trabalho sobre a garantia: --  

 Os planos dos co-patrocinadores e do secretariado para a prestação de apoio a nível 
nacional têm como base as prioridades epidémicas e as vantagens comparativas da ONU. --  

 As decisões do Director Executivo, relativas à distribuição de dinheiro do UBW entre as 11 
organizações (dez co-patrocinadores e da Secretaria) é baseado em prioridades epidemia e 
as vantagens comparativas da ONU. --  

 Os planos futuros reflectem o desempenho anterior do secretariado e dos co-
patrocinadores. --  

 Os compromissos assumidos pelas 11 organizações sobre o desenvolvimento de 
competências relevantes por parte das Nações Unidas a nível nacional são cumpridos e 
tidos em conta na ponderação de futuras funções e atribuições de financiamento. - O 
secretariado não assume funções que poderiam ser realizadas por um co-patrocinador. --  

 A eficiência e a eficácia do secretariado.  
Recomendação n º 17 ao PCB: Para assumir a responsabilidade pela fiscalização eficaz da 
ONUSIDA, o PCB deve rever as suas práticas de trabalho para melhorar a eficácia das suas 
reuniões. As alterações incluiriam o seguinte:  

 Manter as funções da Agência do PCB estritamente como um órgão de coordenação e 
examinar as lições da experiência anterior com grupos de trabalho inter-sessões, como um 
precursor para o aumento da utilização desses grupos. --  

 Rever o presente modelo denominado "hub-and-spoke" (sistema de ligações ou 
comunicações) através do qual o secretariado dá as ordens a diferentes departamentos 
antes das reuniões do PCB, tendo em vista um maior investimento na criação de conexões e 
comunicações entre departamentos antes das reuniões do PCB. --  

 Rever o actual modus operandi do PCB para formalizar como as reuniões do PCB são 
presididas e, enquanto se mantém uma voz adequada em todos os principais grupos de 
participantes, centrar as reuniões sobre tomadas de decisão rápidas e eficazes. --  



 Na reuniao do PCB em Dezembro de 2010, avaliar a eficácia das alterações do modus 
operandi do PCB efectuadas em 2008 e identificar modificações adicionais que vão reforçar 
a eficiência e a eficácia das práticas de trabalho. Em particular, isto deverá avaliar a eficácia 
das mudanças na forma como o Grupo de Redacção funciona.  

Recomendação n º 18 ao PCB: O PCB deve imputar ao Director Executivo a responsabilidade pela 
atribuição de fundos angariados pelo secretariado e por co-patrocinadores individuais. Isto 
significaria: --  

 A atribuição futura de financiamento inter-agências deve mostrar claramente a distribuição 
entre o secretariado e os co-patrocinadores. --  

 A atribuição de financiamento por parte do UBW angariado por intermédio do secretariado 
deve deixar de basear-se em aumentos de direitos e pro-rata, mas deve basear-se nas 
prioridades da epidemia, no desempenho dos co-patrocinadores e nos fundos que os co-
patrocinadores individuais angariam aos níveis mundial e regional. --  

 Consideração por parte dos maiores financiadores da resposta da ONU a nível mundial 
sobre: (i) se o financiamento através da ONUSIDA poderia aumentar, em resposta a uma 
mudança de atribuições com base no desempenho, e (ii) até que ponto o Director Executivo 
deve assumir a liderança em termos de captação de recursos para a ONU, a nível mundial, 
ou se a angariação de fundos deve ser cada vez mais uma responsabilidade dos co-
patrocinadores. --  

 O desempenho do secretariado e dos co-patrocinadores deve ser definido em torno dos 
compromissos assumidos, em matéria de desempenho das competências da ONU, a nível 
nacional; isto é o que o PCB deve fazer, ou seja, responsabilizar os coordenadores mundiais, 
na qualidade de representantes das suas organizações e o Director Executivo (na sua 
competência, enquanto líder do secretariado), e, consequentemente, pelo que deve 
constar nos relatórios em termos anuais.  

Recomendação nº 19 ao PCB, ao secretariado e aos co-patrocinadores: O papel e o conteúdo do 
UBW precisa de ser revisto a partir de 2012 em diante para: - Se concentrar: (i) em mostrar que 
competências os co-patrocinadores individuais e o secretariado pretendem ter a nível nacional e (ii 
) a atribuição de financiamento para garantir que as competências previstas estão a funcionar. - 
Incluir o financiamento para avaliar o grau em que as capacidades da ONU, estabelecidas a nível 
nacional, estão a dar um contributo relevante, eficaz e eficiente para a resposta nacional ao VIH.  
 
Área de Recomendação 5: Maior eficiência  
 
Recomendação nº 20 ao PCB: Dar início a uma avaliação das necessidades, em termos de 
capacidades, com o objectivo de apresentar estimativas e de produzir recomendações através de 
todo o programa conjunto - o secretariado e todos os co-patrocinadores - para uma racionalização 
do pessoal aos níveis mundial, regional e nacional, associados à estratégia da Recomendação nº 1, 
tendo em consideração as diferentes necessidades da epidemia, a nível regional.    
Recomendação nº 21 ao PCB: Enquanto se reafirma o papel do Secretariado, como prestador de 
apoio à coordenação no seio do programa comum e possivelmente à organização, no sentido de 
preencher lacunas que não podem ser preenchidas pelos co-patrocinadores, incumbir o Director 
Executivo com a apresentação de recomendações sobre quais as funções e que complemento, a 
nível do pessoal, deverá ser a médio prazo e como isto seria alcançado, na reunião do PCB, em 
Junho de 2010.  



Recomendação nº 22 ao Director Executivo: Supondo que o sistema de projectos da OMS está a 
funcionar em pleno até o final de 2010, autorizar uma revisão no início de 2011 sobre os custos e 
benefícios de se passar a usar o ERP (Plano de Recursos de Empresariais), seja do PNUD seja da 
OMS, em toda a administração de um lado ao outro da organização.  
Recomendação nº 23 ao PCB: Incumbir o Director Executivo de apresentar um relatório ao PCB na 
reunião de Dezembro de 2010, mostrando evidência sobre até que ponto os sistemas financeiros e 
de Recursos Humanos e as políticas  (i) têm sido totalmente desenvolvidos, (ii) estão operacionais e 
(iii) estão a ser usados de forma consistente e eficaz pelos gestores em toda a organização, tal 
como se pretende.  
Recomendação nº 24 ao PCB: Solicitar que o Director-Executivo: (i) trabalhe para clarificar uma 
quadro de competências sólidas para estes papéis, (ii) assegure que todos os funcionários actuais 
são avaliados de acordo com o quadro de competências, e (iii) apresente relatórios ao PCB na sua 
reunião de Dezembro de 2010, com acções detalhadas para assegurar que o pessoal a nível 
nacional tem as competências necessárias.  


