
 

31ª Reunião do Conselho de Coordenação do Programa da ONUSIDA (CCP) 

Genebra, Suíça, 11 a 13 dezembro 2012 

O que aconteceu? 

A agenda da 31ª reunião do conselho abordou temas da participação da sociedade civil, do 
investimento na resposta ao VIH e das questões de género e não discriminação. Os debates sobre a 
agenda pós 2015 foram notáveis tendo-se a ONUSIDA comprometido em envolver-se mais nas 
conversações globais.  

O papel e o valor da Delegação das ONG no CCP foram pontos centrais e de frente nesta reunião, 
com uma revisão abrangente do seu desenvolvimento ao longo dos últimos cinco anos. Apesar das 
vozes de discórdia de alguns Estados Membros conservadores, em relação às intervenções e 
propostas de pontos de decisão da Delegação das ONG, a maioria dos Estados Membros falou a 
favor da importante contribuição da Delegação para os debates na reunião do CCP, para o sucesso 
do seu trabalho e para o seu papel na qualidade de supervisor.  

A Delegação provou claramente o seu valor para a sociedade civil nesta reunião do conselho: no 
tópico do Género, foram incluídas expressões como "mulheres das populações-chave" e 
"organizações de defesa dos direitos e saúde das mulheres" e conseguiu a garantia por parte da 
ONUSIDA em apresentar relatório sobre a implementação de recomendações da revisão intercalar; 
num contexto de Investimento Estratégico, a Delegação tentou sensibilizar e conseguiu relatórios 
sobre o apoio técnico da ONUSIDA; e fez pressão, mas não conseguiu, para a promoção de 
investimentos nas novas tecnologias de prevenção e no reconhecimento do uso das tecnologias de 
prevenção existentes. 

No decorrer dos próximos seis meses, a Delegação vai-se focar na monitorização das decisões a 
partir do relatório das ONG, de junho de 2012, sobre a crise no financiamento do VIH, a agenda pós-
2015, garantir que a ONUSIDA dê informação sobre o apoio técnico e compreender as ligações da 
ONUSIDA ao Fundo Global e o seu novo mecanismo de financiamento. A Delegação está preocupada 
com a potencial perda de pontos de decisão que advieram das sessões temáticas do Conselho. 
Sendo um local onde questões controversas podem ser discutidas e realçadas, existe pressão para 
reduzir a influência das sessões nas ações do Conselho devido à natureza normativa de alguns 
temas. A Delegação vai continuar a clarificar este problema no seio do Departamento. 

Os Observadores das ONG, que participam e intervêm na reunião do conselho, são parte crucial para 
recordar o conselho da existência de todas as pessoas que estão envolvidas no seu trabalho. A sua 

presença também reforça o trabalho e a responsabilidade dos Delegados das ONG. 

OBRIGADO aos Observadores da Sociedade Civil e às organizações que apoiaram a Delegação das 
ONG. Obrigado também a todos os parceiros da sociedade civil, que contribuíram para os apelos à 

informação preparatória e que apoiaram o desenvolvimento da sessão temática. 

Itens da Agenda: 

Relatório do Diretor Executivo: Progresso sem precedentes, mas a SIDA não acabou 

O relatório do Diretor Executivo (DE) focou-se de forma significativa tanto no investimento como na 
SIDA na agenda pós-2015. A Delegação tinha feito pressão durante o último ano para que a 
ONUSIDA assumisse um papel de liderança mais forte na priorização do VIH em futuros objetivos e 
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congratulou-se com a recente iniciativa da ONUSIDA de se envolver com a revisão continuada dos 
ODMs, pois está preocupada que a resposta global à SIDA deixe de ser uma prioridade,  tanto em 
termos de compromisso político como em termos de prioridade de doadores. A Delegação concorda 
com o Diretor Executivo que a resposta à SIDA pode servir de teste para o que é exequível num 
contexto de solidariedade global e de responsabilidade partilhada, mas que a ONUSIDA e a 
comunidade da SIDA em geral necessita de mobilizar-se para apresentar este caso num contexto 
pós-2015.  

Durante vários meses, a Delegação defendeu que as conclusões da Comissão Global sobre VIH e o 
Direito sejam integradas no trabalho do CCP e congratulou-se com o facto de o DE solicitar os 
indicadores para monitorizar o progresso na implementação das recomendações da Comissão. A 
Delegação trabalhou também com as ONG ligadas aos medicamentos para realçar os obstáculos 
continuados à participação significativa da sociedade civil com o UNODC (Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes), copatrocinador da ONUSIDA, e a hesitação do seu DE em apoiar a 
redução de danos na sua declaração no Dia Mundial de Luta contra a SIDA.  

Os delegados congratularam-se pelo facto de o apelo do DE em relação a mais verbas por parte do 
Fundo de Redes da Sociedade Civil Robert Carr, como um mecanismo de programa de apoio às 
populações de difícil acesso, mas salientaram que ainda são necessárias mais verbas. Perdeu-se no 
discurso o apelo para a criação e uso do Imposto sobre Transações Financeiras que continua a ser 
defendido pela Delegação das ONG junto da ONUSIDA para que apoie, como sendo parte dos 
objetivos financeiros sustentáveis a longo prazo. 

A Delegação também instou a ONUSIDA a prestar mais atenção aos países de médio rendimento e a 
sua resposta ao VIH. No seguimento da iniciativa CrowdOutAIDS, a Delegação pediu que a ONUSIDA 
traduzisse as recomendações em ações. Finalmente, os Delegados Europeus das ONG 
congratularam-se com a visita informativa do conselho à Ucrânia e elogiou a sociedade civil que 
trabalha na área do VIH e a ONUSIDA pela sua resposta rápida e clara à lei de propaganda anti 
homossexual que foi apresentada no parlamento ucraniano mesmo antes da visita. 

Liderança na resposta à SIDA 

Richard Norton, Editor-Chefe da revista Lancet, apresentou o lançamento da Comissão para o fim da 
SIDA Pós-2015 da ONUSIDA/Lancet expressando que será um veículo de informação sobre os 
objetivos para a saúde e desenvolvimento pós-2015 da ONU. A sociedade civil vai querer informar e 
monitorizar o processo da Comissão para garantir que está formalmente integrada nos processos 
pós-2015, que inclui a representação da sociedade civil e que a SIDA será um objetivo importante no 
âmbito da nova estrutura. 

Sensibilidade do género às respostas do VIH/SIDA  

As negociações sobre o tópico do género foram longas e trabalhosas devido às tentativas dos 
Estados-Membros conservadores de suprimir os pontos de decisão que apelavam às respostas 
"transformadoras do género", direitos sexuais e financiamento de redes de mulheres das 
populações-chave. No final, esses tópicos ficaram garantidos com os pontos de decisão, apelando 
para mais coordenação e financiamento, reafetação de fundos, mobilização adicional de recursos e 
implementação de todas as recomendações do relatório.  
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Investimento Estratégico (SIF) 

Uma vez mais, a Delegação salientou a importância da coordenação de uma abordagem à SIF, tendo 
como base os direitos humanos. Pediu à ONUSIDA que desempenhasse um papel crucial nos 
diálogos ao nível de cada país e que fosse adotada uma advocacia estratégica para garantir uma 
ampla participação de toda a sociedade civil, em particular as populações-chave, em todos os 
processos de investimento de quatro fases. As exigências-chave da Delegação incluíram uma maior 
ênfase no reconhecimento de fatores-chave, dadas as altas prioridades de financiamento e inclusão 
da dimensão do género na estrutura, papéis da sociedade civil e o papel da mobilização da 
comunidade em diversos contextos. A intervenção dos Projetos de Trabalho do Sexo da Rede Global 
no programa de detenção indefinida de trabalhadores do sexo no Cambodja, como parte de 
estratégia de prevenção do VIH, sublinhou que a implementação da SIF deve, em todos os 
momentos, ser um processo intrinsecamente baseado nos direitos.  

Como a SIF vai ser usada para implementar o novo mecanismo de financiamento do Fundo Global, a 
Delegação das ONG estava ansiosa por receber as conclusões atrasadas da consulta da SIF, de 
outubro, em Bangkok; o relatório já está disponível no nosso site. 

Prevenção de Combinação: Monitorização do segmento temático da 30ª reunião  

A Delegação realçou a necessidade de implementar totalmente e tornar acessíveis as tecnologias de 
prevenção já existentes e comprovadas, tais como os preservativos masculinos e femininos, os 
lubrificantes e a troca de seringas, e apoiar a investigação e acesso a novas tecnologias preventivas, 
tais como os microbicidas e as vacinas. Porém, a Delegação referiu que nem os programas de 
mudança de comportamentos nem um conjunto completo de ferramentas biomédicas porão fim à 
SIDA sem o acesso à esperança de um futuro com dignidade, respeito pelos direitos humanos e 
oportunidade. 

Revisão da Participação da Sociedade Civil/ONG no CCP 

A última revisão independente da Delegação das ONG e da participação da sociedade civil em geral 
no CCP foi apresentada na reunião do conselho, em junho de 2007. Esta monitorização de 5 anos 
realçou a inclusão da sociedade civil como sendo "um princípio importante e uma mais-valia" do CCP 
e como a Delegação tem contribuído com êxito para as estruturas gerais estratégicas, 
administrativas e de responsabilidade da ONUSIDA. A Delegação das ONG reiterou o seu papel de 
representante dos diversos grupos e também a sua necessidade de continuar a desenvolver as suas 
atividades de proximidade, em paralelo com o apoio dos Serviços de Comunicação. Os pontos de 
decisão reiteraram, uma vez mais, o apelo ao fortalecimento da colaboração entre a Delegação e os 
Estados-Membros para envolver os representantes da sociedade civil nas suas delegações e nas 
consultas em torno das reuniões do conselho. 

Grupo de Referência de Monitorização e Avaliação (MERG)  

A Delegação aprovou as novas prioridades do MERG e o seu foco na sociedade civil e nas 
populações-chave afetadas, e ofereceu o seu apoio para a tarefa continuada dos indicadores de 
refinamento e reforço para o envolvimento da sociedade civil, em parceria com o Grupo de Trabalho 
de Avaliação dos Copatrocinadores (CTAC). Desde essa altura que a Delegação foi convidada para a 
reunião de 2003, com o foco de preparação do primeiro relatório de feedback sobre os indicadores 
do UBRAF (Orçamento Unificado, Resultados e Prestação de Contas). Os Delegados nomeados vão 
continuar a enfatizar a importância da recolha de informação que permite perceber melhor como a 
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ONUSIDA e os Copatrocinadores incluem a sociedade civil no seu trabalho para alcançar as metas e 
objetivos tal como referido no Plano Estratégico da ONUSIDA. 

Segmento Temático: Não-Discriminação 

Esta sessão temática deu uma oportunidade para aprender com as respostas globais à 
discriminação, que variam entre os meios legais, programas para os jovens e campanhas de 
sensibilização. Com todos os exemplos, ficou claro que tanto o envolvimento da comunidade como o 
financiamento estável eram essenciais para sustentar e implementar as intervenções para lidar com 
a discriminação e preveni-la. Com o crescente ambiente conservador, a ONUSIDA e outras entidades 
devem continuar a fazer pressão para a reforma legal, os direitos humanos e intervenções, para pôr 
fim a todas as formas de discriminação. Enquanto os oradores temáticos tinham um enorme peso 
em relação aos oradores governamentais participantes, os observadores da sociedade civil e os 
membros do Grupo de Referência sobre o VIH e os Direitos Humanos da ONUSIDA facultaram os 
exemplos mais profundos e inteligentes.  

Reuniões paralelas 

Foram lançadas duas publicações durante a reunião do conselho: a OMS “Prevenção e tratamento 
do VIH e outras infeções sexualmente transmissíveis para trabalhadores do sexo em países de médio 
e baixo rendimento” e ONUSIDA “Mulheres em voz alta: Como é que as mulheres que vivem com o 
VIH vão ajudar o mundo a pôr um fim à SIDA”. Os Delegados das ONG apoiaram a criação das 
Mulheres em voz alta e comprometeram-se a integrar as preocupações das mulheres seropositivas 
para o VIH no UBRAF.  

Lembrete: O que é o CCP, mais uma vez? 

O Conselho de Coordenação do Programa (CCP) é o organismo administrativo da ONUSIDA. É 
constituído por 22 Estados-Membros com direito a voto, 11 Co-patrocinadores da ONU que 
constituem o programa da ONUSIDA e 1 Delegação das ONG (constituída por 1 delegado e 1 
suplente de cada um dos 5 continentes). Por favor, visite o nosso site em: www.unaidspcbngo.org 
para ver todas as apresentações, pontos de decisão e pontos de discussão. Se ainda não subscreveu, 
por favor adira à nossa mailing list. 
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