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Nota informativa para a sociedade civil sobre ASNs e avaliações conjuntas 

 

Fundamento: Os governos e as instituições multilaterais, preocupados com uma eventual impossibilidade 

de cumprir os ODM (Objectivos de Desenvolvimento do Milénio), estão a considerar fazer mudanças 

significativas na forma como a assistência ao desenvolvimento para a saúde e doenças relacionadas é 

requerida, prestada e gerida. Estas mudanças terão um impacto considerável na sociedade civil, tanto 

positivo como negativo.  

  

Objectivo: Para assegurar a participação activa e significativa da sociedade civil nas iniciativas em 

curso no financiamento de programas de saúde a nível nacional, a sociedade civil precisa de 

informações claras sobre os processos, desafios e oportunidades apresentados pelas novas ideias. Ao 

compreender que alguns aspectos, tais como um instrumento de avaliação para apreciação das 

estratégias nacionais, estão actualmente em desenvolvimento, esta Nota Informativa tem como 

objectivo: 

1. Dar uma visão clara dos principais conceitos e iniciativas envolvidos e 

2. Levantar questões importantes para a participação e envolvimento da sociedade civil nestes 

processos. 
 

Visão global: As discussões actuais estão a trabalhar no sentido de um processo de três Passos, em 

que: 

1. Um país desenvolve uma estratégia ou um plano nacional 

2. Esta estratégia ou plano é avaliado através de um processo novo e independente 

3. A estratégia avaliada pode ser a base para o financiamento do trabalho na estratégia ou plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O governo lidera o processo de desenvolvimento de uma estratégia ou plano a nível nacional 

 Este plano pode ser multi-sectorial, específico do Processo para a Tuberculose (TB), 

Malária ou SIDA ocorre a nível nacional. 

 O processo varia segundo o país 

 O processo pode envolver diversas partes intervenientes, doadores e/ou a sociedade civil 

Avaliação da estratégia nacional 

 O processo já está a ser desenvolvido no âmbito da iniciativa da Parceria Internacional 

para a Saúde. 

 O processo não está finalizado, mas existe um esboço de projecto e de orientações 

 

O resultado da avaliação pode ser usado pelos doadores como base para o financiamento 

 A estratégia avaliada pode ser enviada para os doadores 

 O Fundo Global concordou em aceitar alguns pedidos para a estratégia nacional num 

projecto-piloto chamado "First Learning Wave" 
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Historial: 

Há uma opinião generalizada de que a saúde, relacionada com os Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (MDGs) 1b, 4, 5 e 6 não serão concretizados sem uma abordagem revista e racionalizada para 

implementação (em linha com a Declaração de Paris de 2005 sobre Eficácia da Assistência e a Agenda 

de Acção de Acra 2008). 

 

A resposta global a estes desafios dos ODM foi o lançamento da Parceria Internacional de Saúde (IHP), 

em Setembro de 2007. O principal objectivo da IHP é apelar a todos os signatários para que 

aumentem a cobertura e a utilização de serviços de saúde no sentido de proporcionar melhores 

resultados em linha com os ODM e os compromissos de acesso universal. Os 8 chefes das agências de 

saúde (H8)¹ criaram um processo e um plano de trabalho comum para coordenar com todas as outras 

iniciativas que surgiram ao mesmo tempo que as IHP. Isto já é conhecido como IHP+ (Parceria 

Internacional de Saúde e iniciativas relacionadas). A IHP+ inclui os países parceiros, as agências do H8, 

doadores bilaterais e os parceiros da sociedade civil e do sector privado.     

Para mais informações sobre a IHP+, visite www.internationalhealthpartnership.net.  

 

O IHP +, através de um dos seus grupos de trabalho, liderou o trabalho para desenvolver uma 

abordagem de avaliação conjunta e uma ferramenta para avaliação das estratégias nacionais. O 

trabalho de avaliação conjunta está a ser levado para a frente pela equipa principal da IHP+, em 

colaboração com os parceiros da IHP+ e será testado em 2 ou 3 países (possivelmente a Etiópia, o 

Mali, o Nepal, o Ruanda), antes do final do ano. De forma a compreender melhor o debate em curso, 

é importante analisar cada um dos três passos: 

 

I. Estratégia ou plano nacional 

Uma estratégia nacional é um termo genérico usado para descrever uma estratégia de um 

determinado país - a saúde, o plano nacional contra a SIDA, a malária, a tuberculose, as imunizações, 

etc. Como a estratégia nacional (seja ela específica para a doença, para todo o sector de saúde ou 

multi-sectorial) normalmente é a base para o financiamento e implementação num país, mas a forma 

como é desenvolvida e quem tem estado envolvido varia de país para país.  

 

Algumas Questões Importantes: 

Quem conduz o processo? Que ministério? 

Que agências de desenvolvimento apoiam o processo?  

Que organismos da ONU estão presentes e envolvidos?  

O processo varia bastante de país para país ou existe um mecanismo comum? 

Como é que os planos específicos para as doenças se enquadram nos planos de saúde em geral? 

Como é que são apoiadas as abordagens multi-sectoriais no âmbito de um plano nacional? 

Como é que são financiadas as abordagens multi-sectoriais no âmbito de um plano nacional? 

http://www.internationalhealthpartnership.net/
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Como é que os doadores coordenam no sentido de apoiar um processo de planeamento 

estratégico nacional? 

Como é que os ministérios governamentais coordenam para apoiar um processo de planeamento 

estratégico nacional? 

Como é que os governos incluem a sociedade civil no processo de planeamento estratégico 

nacional? 

Como é que garantimos a participação da sociedade civil em países onde os governos consideram 

a participação como sendo opcional ou desnecessária? 

Que outras agendas influenciam tanto o conteúdo como o processo de planeamento nacional de 

estratégia?  

 

 

II. Avaliação das estratégias nacionais 

 

A IHP+ está a trabalhar para desenvolver uma abordagem comum para avaliação dos pontos fortes e 

os pontos fracos das estratégias nacionais no que respeita ao financiamento, a ser conhecido como 

Estratégias Nacionais de Avaliação Conjunta (JANS). O desenvolvimento de um processo comum foi 

empreendido por um grupo de trabalho inter-agências no âmbito da IHP+. Uma ferramenta de 

avaliação preliminar, linhas de orientação e abordagens foram desenvolvidas pelo grupo de trabalho. 

Este grupo de trabalho já cessou e os trabalhos para testar a ferramenta e as abordagens a nível 

nacional serão agora levadas a cabo pela equipa principal da IHP+. O plano é testar a avaliação 

conjunta em 2 ou 3 países (possivelmente a Etiópia, o Mali, o Nepal, o Ruanda) até o final de 2009.   

 

O contexto principal da Avaliação Conjunta é que os governos nacionais sejam responsáveis pela 

criação das orientações de políticas gerais tendo como base os valores e os princípios dos cuidados de 

saúde primários. Os parceiros no desenvolvimento precisam de apoiar os seus esforços através do 

alinhamento e da harmonização da assistência ao desenvolvimento (certificando-se de que trabalham 

juntos, de preferência através de um único processo ou através de processos que sejam mais fáceis 

de gerir).  

 

Há 4 finalidades principais da avaliação conjunta: 

 Ajudar os países e os parceiros no desenvolvimento a reforçar a qualidade, o conteúdo e o 

processo de uma estratégia nacional. 

 Dar confiança para que os parceiros no desenvolvimento aumentem os seus financiamentos nas 

estratégias nacionais e por períodos mais longos. 

 Reduzir os custos de transacções actuais (isto diz respeito à redução de propostas múltiplas e 

processos de relatórios). 
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 Garantir critérios mais transparentes, previsíveis e aceites no sentido de uma avaliação da 

estratégia nacional.  

 

Para mais detalhes sobre o Processo de Avaliação Conjunta da Estratégia Nacional veja a visão global 

simplificada das FAQ (perguntas mais frequentes) da IHP incluída no Anexo 1. 

 

Algumas Questões Importantes:  
E se as JANS vão incentivar a harmonização para além das iniciativas existentes? 
Que relação é que isto tem com a Iniciativa dos 3 Uns? 
Como é que as JANS aumentam o compromisso sustentado do doador no sentido do 
desenvolvimento do financiamento para a saúde? 
Como é que as CCMs estão incluídas nas JANS? 
Como poderá ser a participação das diversas partes intervenientes no desenvolvimento da estratégia 
nacional ser avaliada no âmbito das JANS? 
Como será avaliada a participação da sociedade civil no desenvolvimento da estratégia nacional no 
âmbito das JANS?  
Quais os indicadores específicos com que os diversos doadores concordaram?  
Como serão avaliados os estudos-pilotos? 
Será que os 2-3 países pilotos significam que o desenvolvimento é um facto consumado? Ou haverá 
espaço para discussão? 
Será uma amostra de 2-3 países o suficiente para um desenvolvimento mais amplo? São esses países 
necessariamente um indicador dos outros países? 
Quem fará a avaliação? 
Estará a sociedade civil envolvida? Como garantimos isso? 
Como é que os resultados serão interpretados? 
Como é que serão abordados os pontos fracos da estratégia? 

 

 

III. Financiamento de estratégias nacionais 

 

Uma Aplicação da Estratégia Nacional ao Fundo Global (ou outro doador, possivelmente) representa 

um afastamento do financiamento com base em projectos de apoio à estratégia nacional geral. É 

aplicável a estratégias específicas da doença (ou seja, a SIDA, a Tuberculose, a Malária) e os 

componentes da estratégia específica para a doença do Reforço do Sistema de Saúde. O Fundo Global 

está a realizar um First Learning Wave (FLW) para analisar o potencial para financiar estratégias 

nacionais e desenvolver um processo para aceitação de pedidos de estratégia nacional (NSAs). O FLW 

é um estudo inicial e é importante para se compreender os princípios básicos de como isso vai 

funcionar.  

 

Pelo facto de o processo da Avaliação Conjunta da IHP+ não ter sido finalizado, o Fundo Global vai 

usar um processo temporário de avaliação das estratégias nacionais específicas para a doença que 



Compilado por Mick Matthew, Gerente Sénior de Relações da Sociedade Civil e Sara Simon, Gerente dos Serviços de Comunicação da 

Delegação ONG PCB     

Page 5 

foram apresentadas. Prevê-se que, no futuro, será possível substituir este processo pelo processo de 

avaliação conjunta. Por conseguinte, o segundo componente que necessita de ser entendido é a 

Avaliação Conjunta das Estratégias Nacionais da IHP+ (IHP+ JANS).   

 

Para efeitos de aprendizagem, um número limitado de países (22 países) foram convidados a 

considerar a apresentação de um NSA (Actor Não-Estatal) para todas ou qualquer uma das 3 doenças. 

Os convidados foram determinados com base no que se segue: 

 Os convidados podiam produzir ou ter uma estratégia com um prazo pelo menos até 2012 

 O requerimento deles no que diz respeito à Passo 8 para a doença a que a sua NSA se dirige 

 Houve uma apreciação positiva dos parceiros e dos Programas Nacional do Fundo Global 

(analisando questões como a robustez da estratégia, a revisão da estratégia recente, apoio 

forte por parte dos parceiros a nível nacional, etc.)  

 

O First Learning Wave tem 6 Passos: 

 Passo 1: São pedidos Mecanismos de Coordenação dos Países Convidados (CCMS) para decidir se 

eles pretendem participar na NSA FLW. (Data-limite: 13 de Março de 2009). 

 Passo 2: É pedido aos CCMs que decidem participar que apresentem toda a documentação 

relevante (denominada Documentação da Estratégia Nacional) até 3 de Abril de 2009. 

 Passo 3: Uma revisão da Documentação da NS por parte do Fundo Global, em 2 partes: uma 

análise documental da NS pelos membros do Painel de Revisão Técnica do Fundo Global (TRP). 

Nos casos em que a análise documental foi favorável, foi seguida de uma visita ao país por uma 

"Equipa de Revisão da Estratégia) composta por membros da TRP, por membros do Secretariado 

do Fundo Global e por indivíduos representantes organizações de parceiros que não estão 

localizados nos países. 

 Passo 4: Os CCMs, cujos países tiveram uma análise documental positiva da sua Estratégia 

Nacional, foram aconselhados a iniciar a preparação da sua NSA para o Fundo Global. Estes países 

incluem: a China (malária), o Quénia (VIH), Madagáscar (malária), o Malawi (VIH), o NEPAL 

(tuberculose), o Ruanda (VIH, tuberculose) e o Vietname (malária). 

 Passo 5: Tal como nas propostas com base em Etapas, as NSAs serão examinadas pelo 

Secretariado do Fundo Global em relação aos requisitos mínimos exigidos pelo CCM (Mecanismo 

de Coordenação a Nível Nacional), com algumas alterações e serão então reavaliadas pelo TRP, 

que fará recomendações ao Conselho do Fundo Global na sua reunião de Novembro de 2009. 

 Passo 6: Na sua 20a. Reunião do Conselho, em Novembro de 2009, o Conselho tomará decisões 

sobre o financiamento das NSAs FLW, tendo como base as recomendações do TRP. Tal como nas 

propostas com base em Etapas, o financiamento será atribuído apenas durante os primeiros 2 

anos. 

 

Onde estava a sociedade civil? 
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A participação de diversas partes intervenientes e o envolvimento da Sociedade Civil no 

desenvolvimento de estratégias e na implementação é fundamental para garantir a equidade, a 

acessibilidade, a qualidade, e abrangência e responsabilidade da estratégia. No First Learning Wave 

do Fundo Global, a sociedade civil estava empenhada de diversas formas. 

• Foi necessário o endosso da sociedade civil para a participação dos países numa Aplicação da 
Estratégia Global. Os Mecanismos de Coordenação dos Países (CCMs) decidiram participar no First 
Learning Wave. Os CCMs aprovaram a Aplicação da Estratégia Nacional (NSA) e o facto de que a 
estratégia nacional serve de base para a NSA 

 A sociedade civil participou na revisão da Aplicação da Estratégia Nacional, como parte das 
Equipas de Revisão da Estratégia. Houve um pedido no "questionário de revisão da Estratégia 
Nacional" para uma descrição explícita de participação de diversas partes intervenientes no 
desenvolvimento da estratégia nacional. 

 Representantes da sociedade civil foram entrevistados com regularidade pela Equipa de Revisão 
da Estratégia e participaram na final do questionário do Mecanismo de Coordenação a Nível 
Nacional. 

 Serão utilizados critérios de direito na Aplicação de uma Estratégia Nacional  

 O "Rastreio do Duplo Financiamento" será aplicado no First Learning Wave (FLW) 

 

Algumas Questões Importantes: 

O que é que aprendemos sobre o envolvimento da sociedade civil nas NSAs até agora? 
Como é que a participação e o desenvolvimento de capacidades dos CS podem ser financiados como 
parte de uma NSA?  
Como é que o Fundo Global vai verificar o nível e a qualidade do envolvimento da sociedade civil no 
processo da NSA?  
Onde é que se enquadra o Reforço dos Sistemas de Saúde e o Reforço dos Sistemas da Comunidade 
(incluindo o apoio técnico)? 
Como é que são tidas em conta as lições aprendidas do Fundo Global FLW no processo das JANS?  

 
 
Conclusões em termos de pensamentos e questões 
 
A maioria das pessoas poderia aceitar o princípio de harmonização e reconhecer que a proliferação de 
iniciativas tem aumentado a carga sobre os países na administração de diferentes mecanismos de 
planeamento, de informação e de avaliação. Porém, as soluções para esta carga não devem vir em 
detrimento da sociedade civil e do envolvimento de diversas partes intervenientes. Estes novos 
processos levantam a possibilidade de que a sociedade civil poderia perder algumas das conquistas 
que conseguimos nos últimos anos.  
 
O panorama político que leva a estas mudanças é complexo, mas inclui certamente: 
• Maior apoio ao Apoio Directo ao Orçamento/Apoio ao Orçamento Geral aos Governos 
• O interesse renovado no Abordagens Sectoriais Amplas (SWAps) 
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• O retrocesso no sentido de uma abordagem centrada nos governos em contraste com as 
Iniciativas de Saúde Globais (tais como o Fundo Global com ênfase no envolvimento de diversas 
partes intervenientes) 

• O reposicionamento do Banco Mundial como um líder nos Sistemas de Saúde e da OMS, que se 
estão a tornar cada vez mais políticos. 

• A abordagem da GAVI e do Fundo Global, dado que procuram garantir os seus fluxos de 
financiamento com o potencial de enfraquecer os seus princípios. 

• O impacto da crise económica mundial e as possibilidades acrescidas de cortes aos orçamentos 
nacionais de saúde, especialmente para as três doenças da SIDA, Tuberculose e Malária. 

 
Parece que muito pouco disto tem a ver com a melhoria das vidas das pessoas, mas é exactamente 
neste contexto que as mudanças descritas nesta Nota Informativa têm de ser consideradas. 
 
As decisões que estão a ser consideradas têm consequências abrangentes e é importante que cada 
passo seja considerado em profundidade, em vez de haver correria. Muito naturalmente, é o governo 
que irá conduzir o processo de desenvolvimento de uma estratégia ou plano a nível nacional. Mas é 
preciso esclarecer que os doadores, tais como o Fundo Global e a ONUSIDA vão insistir na inclusão de 
diversas partes intervenientes e de verdadeira parceria com a sociedade civil.  
 
 
________________________________________________ 

1
 H8 = OMS, Banco  Mundial, GAVI, GFATM, Gates Foundation, ONUSIDA, UNICEF, PNUD 

 
 
 
  


