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Uma mensagem
do Diretora
Regional

A

Directora Regional tem o prazer de apresentar este relatório
sobre as concretizações da Região Africana na primeira fase da
Agenda de Transformação. O relatório faz uma reflexão sobre
a reforma organizacional em curso, que tem produzido resultados
de sucesso e fortalecido a capacidade da Organização de cumprir o
seu mandato. Isto é especialmente relevante dado que 2018 também
marca o 70º aniversário da Organização Mundial de Saúde e o 40º
aniversário da Declaração de Alma Ata sobre Saúde para Todos.
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“Ao iniciarmos a segunda fase desta caminhada, reflicto sobre o
progresso e alguns sucessos notáveis que alcançámos nos
últimos três anos. Estou cheia de orgulho nas pessoas que
compõem a nossa Organização. Sinto-me honrada por trabalhar
com colegas que partilham a visão de uma Organização próactiva, orientada para os resultados, responsável e dotada de
recursos adequados para cumprir o seu mandato. Gostaríamos
igualmente de estender a nossa apreciação aos nossos Estados
Membros e parceiros pelo seu apoio inabalável a esta iniciativa.”.

Drª Matshidiso Moeti,
Directora Regional da OMS para África
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O relatório destaca os progressos realizados nas
quatro áreas da Agenda, que são o incentivo dos
valores orientados para os resultados, a incidência
na tecnica inteligente, as operações estratégicas
receptivas, e a eficácia da comunicação e das
parcerias.

1. Valores orientados para
os resultados

num boletim semanal on-line. Só em 2017 a Região Africana
da OMS respondeu 152 emergências em todo o continente em
39 países, incluindo 134 surtos e 18 crises humanitárias. No
relatório apresentamos o controlo eficaz do surto de Ébola de
Maio de 2017 na República Democrática do Congo. Para além
disso, a Organização também produziu avaliações de riscos de
emergências e actividades de preparação reforçadas. Em 2016,
a OMS também compilou um inventário de todas as epidemias
notificadas em África entre 1970 e 2016, para compreender
melhor o risco e a distribuição das epidemias na Região

Forte alinhamento das chefias superiores no processo de

Africana da OMS. Isto será utilizado como base para o rastreio

mudança

sub-nacional de epidemias na Região.

Reconhecendo que a mudança requer um empenho em tempo

Acções priorizadas para a erradicação da poliomielite

e em apropriação, a OMS AFRO tem procurado garantir que
a chefia actua em equipa para assegurar o alinhamento de

Em 2015, foi dada prioridade à “agenda inacabada” da

tudo, desde as aspirações e orientação até à concepção e

erradicação da Poliomielite no reforço da segurança sanitária

implementação da Agenda de Transformação.

regional na Região Africana. Depois de quase dois anos
sem qualquer caso relatado de poliovírus selvagem (PVS),

Pessoal mais consciente da necessidade de

quatro novos casos foram relatados em áreas com segurança

responsabilidade, de transparência, de comportamento

comprometida no norte da Nigéria em 2016. Desde Agosto

ético e de produção de resultados

de 2016 não há notificação de novos casos de poliovírus
selvagem. A reestruturação das equipas de poliomielite,

Graças a um inquérito on-line, bem como a numerosas

o desenvolvimento de painéis de poliomielite e o uso dos

entrevistas colectivas e individuais, constatou-se que está a

sistemas de GIS/GPS para apoiar o microplaneamento e

surgir uma cultura mais forte de responsabilidade e que há uma

a monitorização das equipas de vacinação garantiram que

mudança na forma como os funcionários trabalham juntos.

continua a haver progressos no sentido de garantir que a
Região seja certificada livre de poliomielite.

Melhor envolvimento e apropriação da parte do pessoal
que dá origem a uma visão mais clara dos resultados

Implementação do Quadro de Acções em direcção à CUS:

esperados

uma abordagem sistémica transversal

A mudança sustentável só pode acontecer se, a todos os

Na Sexagésima-sétima sessão do Comité Regional, que

níveis, os funcionários entenderem, assumirem e liderarem

teve lugar em Agosto de 2017, os Ministros da Saúde

o processo. O pessoal deve estar no centro da mudança,

adoptaram o quadro como ferramenta de trabalho a utilizar

continuando e aprofundando a transformação. Os canais de

pelos Estados-Membros da OMS no reforço dos sistemas

comunicação têm sido amplamente utilizados para envolver e

de saúde, para alcançar a Cobertura Universal de Saúde

informar o pessoal.

(CUS) e o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3. O quadro sugere acções operacionais de apoio aos países

Melhor reconhecimento da parte dos parceiros

na determinação e faseamento das prioridades quando do
planeamento, da implementação e da monitorização das suas

A mudança da cultura organizacional que surge na senda da

estratégias nacionais de saúde.

Agenda de Transformação foi reconhecida e bem recebida
pelos parceiros e doadores.

2. Incidência na Técnica
Inteligente

Criação do Programa Líder da Saúde dos Adolescentesalavancar a demografia africana em benefício da saúde
Há 250 milhões de pessoas entre os 10 e os 19 anos de
idade em África. Os adolescentes na Região Africana têm

Capacidade regional reforçada na segurança sanitária

taxas extremamente altas de infecção por VIH, de gravidez
precoce e de mortalidade materna. Em consequência, foi

A reforma do trabalho em emergências da OMS foi
desencadeada pelo surto sem precedentes da doença do vírus
do Ébola na África Ocidental. Isso levou à criação do Programa
de Emergências Sanitárias da OMS (WHE). A OMS AFRO
detecta e confirma surtos e acontecimentos de saúde pública
todos os dias, e as notificações de novos surtos são publicadas

vi
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Pela primeira vez, mais de metade das pessoas
que vivem com VIH na Região têm acesso a um
tratamento que salva vidas, o que até ao final de
2016 representou 14 milhões de pessoas.
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dada prioridade à saúde dos adolescentes com um Programa

O apoio da OMS ao projecto de Expansão do Acesso Rápido

Líder para a Região para o período 2014-2019. O objectivo

(RAcE) levou à mudança das políticas nos países para expandir

geral do programa é orientar e apoiar os países e parceiros na

a gestão de casos de paludismo, diarreia e pneumonia em

implementação de intervenções eficazes baseadas em provas,

crianças. A saúde dos adolescentes foi priorizada com um

para melhorar a saúde e o bem-estar dos adolescentes na

recém-lançado programa líder que já está a produzir melhorias.

Região Africana.
Criação do Projecto Especial Alargado para Eliminação de
Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN)
O Projecto Especial Alargado de 5 anos para a Eliminação
de Doenças Tropicais Negligenciadas (ESPEN) foi lançado

3. Operações Estratégicas
Receptivas
Melhor responsabilidade, transparência e gestão de risco
na administração

em Maio de 2016 para acelerar o controlo e eliminação das
cinco DTN que causam o maior fardo na Região Africana:

A Iniciativa de Reforço da Responsabilidade e Controlo

oncocercose, filaríase linfática, esquistossomíase, helmintíase

Interno (AICS), lançada em 2015, levou à implementação de

transmitida pelo solo e tracoma. As suas principais

várias actividades de apoio à Agenda de Transformação, que

concretizações em 2017 incluíram o fornecimento de apoio

levaram a melhorias consideráveis. Alguns dos sucessos

operacional e técnico directo a 32 países; o desenvolvimento

são: redução para zero do número de relatórios de auditoria

por 14 países de planos de acção nacionais anuais; a

interna insatisfatórios produzidos durante o período de 2016

recuperação de 132 milhões de comprimidos de um valor

e 2017 - todas as auditorias internas durante esse período

estimado de 6 milhões US$; o mapeamento de doenças

foram classificadas como total ou parcialmente satisfatórias;

tropicais negligenciadas específicas tratáveis por quimioterapia

os Escritórios Nacionais foram apoiados por avaliações de

preventiva (QP-DTN); e o lançamento de um portal de dados de

conformidade e avaliações ‘Administrativas e da Gestão de

acesso aberto online.

Programas’ em 27 Estados Membros; e foi elaborado um
quadro de Indicadores Principais de Desempenho (KPI) que

Claro progresso na redução das doenças transmissíveis e não

está a ser implementado. Os KPI de gestão foram introduzidos

transmissíveis, e na promoção da saúde ao longo da vida

em 2015 e estão ligados à gestão do desempenho da chefia do
Escritório Nacional e do pessoal administrativo. Os Escritórios

Houve progressos significativos na melhoria da saúde das

Nacionais com melhor desempenho foram premiados em

pessoas afectadas pelo VIH/SIDA, tuberculose e paludismo.

2017 com base no desempenho de 2016. Os KPI de gestão

Pela primeira vez, mais de metade das pessoas que vivem

foram agora implementados no Escritório Regional. Por outro

com VIH na Região têm acesso a um tratamento que salva

lado, os KPI técnicos vão ajudar a medir o desempenho da

vidas, o que até ao final de 2016 representou 14 milhões

contribuição da OMS para as metas de saúde priorizadas.

de pessoas. Foram implementados em 21 países novos

Foram definidos 44 indicadores que foram incorporados num

medicamentos contra a tuberculose e tratamentos mais curtos

Quadro de Resultados. Este Quadro vai pôr em evidência as

para tuberculose multi-resistente, e o teste rápido Xpert está

áreas de programa negligenciadas e vai sugerir as prioridades

agora disponível em 40 Estados Membros. Nos últimos cinco

de financiamento da OMS.

anos mais de metade das pessoas em risco de paludismo em
toda a Região dormem sob redes tratadas com insecticida, o

Realinhamento dos recursos humanos a nível Regional e

que revela algum sucesso da mudança de comportamento e

das Equipas de Apoio Inter-países

das campanhas de proximidade, e está a ser implementado
um projecto piloto de vacina contra o paludismo para testar

No seguimento de uma avaliação externa, foi efectuado um

a vacina RTS,S nas crianças. No que diz respeito às doenças

realinhamento significativo dos recursos humanos com as

não transmissíveis (DNT), a OMS AFRO ajudou mais de metade

necessidades prioritárias de saúde tanto ao nível Regional

dos Estados-Membros a desenvolver planos nacionais para

como ao nível das Equipas de Apoio Inter-países (IST). Isto

as DNT. O trabalho da OMS no controlo do tabaco está a

constitui uma concretização da maior importância para a

produzir resultados significativos na Região Africana, que lidera

Agenda de Transformação, visto que foram elaborados novos

a adopção do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de

organogramas e foram revistas todas as descrições de postos.

Produtos de Tabaco. Também foram constatados resultados

A OMS tem procurado aumentar o número de funcionárias

na saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e adolescente.

na organização, como parte dos seus esforços para alcançar
o equilíbrio de género. Actualmente, cerca de um terço do

No seguimento de uma avaliação externa,
foi efectuado um realinhamento significativo
dos recursos humanos com as necessidades
prioritárias de saúde tanto ao nível Regional como
ao nível das Equipas de Apoio Inter-países (IST).

pessoal internacional do Escritório Regional Africano da
OMS é do sexo feminino. Entre 2015 e Dezembro de 2017, o
pessoal feminino que preenche postos internacionais de longo
prazo aumentou 4,5%. A AFRO implementou actividades de
divulgação para aumentar o número de funcionárias.
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Realinhamento dos recursos humanos ao nível dos

recursos e fundos de forma eficiente, usando uma abordagem

escritórios nacionais: o processo de avaliação funcional

de melhor relação custo-benefício. Em 2017 foi avaliada
uma amostra de 19 transacções, na base do custo-eficácia.

Em consonância com a abordagem centrada no país, o
Escritório Regional elaborou um modelo de avaliação funcional
nacional que está a ser utilizado para avaliar as necessidades

Verificou-se que foram poupados 1,4 milhões de US$.

4. Comunicação e parcerias

de recursos humanos e as prioridades dos países. Até ao
final de 2017, tinha sido avaliado um total de 14 Escritórios

Melhor comunicação interna

Nacionais. Foi realizada uma classificação dos países com base
no desempenho dos sistemas de saúde em relação à cobertura

O Programa de Comunicações tem organizado de modo regular

universal de saúde e foram propostos quatro grupos de

e atempado briefings sobre a Agenda de Transformação e os

países. A revisão funcional conseguiu um melhor alinhamento

relatórios de missão. O pessoal de chefia do Escritório Regional

com os processos organizacionais em curso para determinar

recebe actualmente formação em comunicação social, e foram

as estruturas nacionais. Estão previstas avaliações de 32

criadas plataformas de comunicação on-line para incentivar o

Escritórios Nacionais em 2018.

pessoal a contribuir com ideias livremente. O trabalho nos três
níveis da Organização (Sede, Escritório Regional e Escritórios

Criação de pólos de emergência em Dakar e Nairobi

Nacionais) também foi reforçado.

Para gerir de forma eficaz e eficiente as emergências de saúde,

Fortalecimento da comunicação externa

o Escritório Regional descentralizou a gestão de emergências
com a criação de dois pólos operacionais em Dakar e Nairobi e

O envolvimento pró-activo da comunicação social e das

um escritório de ligação em Addis Ababa.

partes interessadas estratégicas regionais e mundiais resultou
numa maior consciência das questões de saúde nos Estados

Melhor custo-eficácia na aquisição de bens e serviços

Membros, e demonstrou as funções abrangentes da OMS
AFRO. A actividade das redes sociais também melhorou

A aquisição de bens e serviços é a segunda maior despesa

significativamente, e a Organização lançou um novo site,

depois dos custos de pessoal. A OMS AFRO analisou por

profissional e fácil de usar, que permite um maior acesso à

conseguinte formas inovadoras de poupar dinheiro e alocar

informação.

Visão geral dos principais eventos e realizações desde o início
da Agenda de Transformação

•

A OMS na Região Africana lançou a
Agenda de Tranformação

• A 'agenda inacabada' da erradicação
da Poliomielite e da saúde dos
adolescentes foi priorizada
•

Foi elaborado o Programa de
Emergências Sanitárias da OMS
(WHE)

•

Foi lançado o Projecto de Reforço da
Responsabilidade e Controlo Interno
(AICS)e dos ODS

• A OMS compilou um inventário de
todas as epidemias notificadas em
África de 1970 a 2016

Abril de 2016
Foi formalmente criado o Comité de
Conformidade e Gestão de Risco
(CRMC)

Maio de 2016
Foi lançado o Programa Especial
Alargado para a Eliminação de Doenças
Tropicais Negligenciadas (ESPEN)

Janeiro de 2015
A Comissão da União Africana (CUA),
em colaboração com o Escritório
Regional para a África da Organização
Mundial da Saúde eos parceiros,
lançou os Centros Africanos para o
Controlo e prevenção de Doenças

viii

Produzir Resultados e Causar Impacto

Fevereiro de 2016
Os Indicadores Principais de Desempenho
foram associados ao Sistema de Gestão
eDesenvolvimento do Pessoal (PMDS)
A Declaração de Addis sobre Imunização foi
subscrita pelos Chefes de Estado
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A OMS AFRO publica semanalmente boletins on-line sobre

Os Indicadores Principais de Desempenho continuarão a ser

emergências, e houve melhorias no acompanhamento dos

implementados. As concretizações consideráveis da equipa de

relatórios técnicos e financeiros dos doadores.

emergência vão continuar, e serão explorados os caminhos para
integrar as actividades de emergência sanitária na cobertura

Reforço das parcerias estratégicas

universal de saúde e no reforço dos sistemas de saúde - em
particular os sistemas de saúde de nível comunitário.

A AFRO participou em vários esforços de reforço das parcerias
em diversas áreas. A seguir, algumas das principais iniciativas:

A implementação do quadro de acções para os ODS/CUS será

o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças;

reforçada. As melhorias significativas alcançadas nas doenças

a Declaração de Addis sobre Imunização; a plataforma de

transmissíveis e não-transmissíveis e na saúde infantil, materna,

Harmonização da Saúde em África; o Fórum Africano da

e adolescente serão mais desenvolvidas. A Região vai expandir

Saúde; e o Acordo de Cooperação Organização Mundial de

o progresso alcançado na sua estratégia de comunicação

Saúde-União Internacional das Telecomunicações.

interna e externa. A plataforma de Harmonização para a Saúde
em África e o Fórum Africano da Saúde forneceram uma base
sólida para o desenvolvimento de parcerias na Região. Para

5. Conclusão

continuar esse progresso, a participação será alargada. A OMS
AFRO vai continuar a defender o aumento das alocações dos

A próxima fase da Agenda de Transformação (Fevereiro de 2018

orçamentos de saúde dos Estados Membros e a mobilização

a Janeiro de 2020) terá uma incidência técnica, na procura de

do financiamento externo para acelerar a expansão e a

produtos e resultados, e colocando as pessoas no centro da

implementação de intervenções de saúde com provas dadas.

mudança. A Agenda de Transformação está alinhada com as

ves.

prioridades estratégicas do Plano e Arquitectura Mundial de
Transformação. A OMS AFRO vai esforçar-se por implementar
de modo eficaz o processo de gestão da mudança.
O processo de realinhamento regional vai prosseguir nos
Escritórios Nacionais da OMS e serão tomadas decisões
sobre a transição da infra-estrutura existente da poliomielite.

• Na segunda metade de 2017, o Escritório Regional
descentralizou a gestão de emergências com a
criação de centros operacionais

• A próxima fase da Agenda de
Tranformação (fevereiro de
2018 a Janeiro de 2020) vai
ter uma incidência técnica,
baseada em concretizações e
resultados, e colocando as
pessoas no centro da
mudança.

Março de 2017
A Directora Regional da OMS
para a África liderou o
relançamento da plataforma de
Harmonização da Saúde em
África (HHA)

Outubro de 2017
O Escritório Regional da OMS para a África e a
União Internacional das Telecomunicações
assinaram um Acordo de Cooperação

Agosto de 2017
No 67º Comité Regional, os Ministros da Saúde
adoptaram o Quadro de Acção
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1. Introdução
O objectivo da Organização Mundial da Saúde (OMS)
é construir um futuro melhor e mais saudável para as
pessoas em todo o mundo. Nos seus escritórios em
mais de 150 países, o pessoal do Secretariado colabora
com os governos e outros parceiros para garantir o mais
1
alto nível de saúde possível para todos .
Nos últimos anos, a OMS sofreu um processo de
reforma profunda. O objectivo é o surgimento de uma
organização que procura um maior grau de excelência,
contribui para uma maior coerência na saúde mundial e,
mais importante que tudo, alcança melhores resultados
de saúde.
A Região Africana alcançou na última década melhorias
notáveis no fardo das doenças e nos resultados de
saúde. Houve uma redução substancial do fardo das
doenças transmissíveis e um progresso impressionante
na redução da mortalidade infantil de menores de
cinco anos, de 176 para 90 por mil nados-vivos entre
1990 e 2013. A taxa de mortalidade materna também
diminuiu 48% durante o mesmo período. Entretanto, a
Região combateu uma devastadora epidemia de VIH,
mas começou a superá-la dada a redução significativa
de mortes e de novos casos. Apesar do progresso
alcançado, muitos desafios de saúde subsistem,
tais como as múltiplas epidemias e emergências
humanitárias, o duplo fardo das doenças transmissíveis
e não transmissíveis e os desafios aos sistemas de
saúde e à saúde materna, do adolescente e da criança.
Atingir uma transformação da saúde em África exigirá
o envolvimento activo de todos os Estados-Membros,
parceiros de desenvolvimento e partes interessadas.
Muitos países estão a reformar os seus sectores da
saúde para os tornar mais receptivos e eficientes;
foram feitos novos avanços nas tecnologias da saúde;
e contam-se agora novas iniciativas de saúde e partes
interessadas.
A OMS na Região Africana lançou a Agenda de
Transformação em 2015 para garantir que estava na
melhor posição possível para responder aos desafios de
saúde que o continente enfrenta.

O programa de
reforma é uma
visão e uma
estratégia de
mudança que
visa facilitar o
surgimento da
“OMS desejada
pelo pessoal
e pelas partes
interessadas”:
mais transparente,
receptiva e
orientada para
resultados.

OMS
no
Região
Africana

A Agenda também visa fortalecer a liderança da OMS
na Região Africana, a sua capacidade de produzir
resultados nas áreas técnicas prioritárias a nível nacional
e na comunicação interna e externa, e expandir a sua
base de recursos através de mecanismos inovadores de
financiamento.
A agenda “inacabada” dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a introdução dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável ajudaram
a moldar a Agenda de Transformação. A OMS AFRO
priorizou o trabalho para melhorar a saúde das mulheres
e crianças, as doenças transmissíveis - sobretudo
VIH/SIDA, TB, Paludismo e DTN - e as doenças não
transmissíveis. O lançamento do Programa Líder
de Saúde dos Adolescentes (ver secção 2.2.4.) e
do Projecto Especial Alargado para a Eliminação de
Doenças Tropicais Negligenciadas (ver secção 2.2.5.)
apoiam esses esforços. Através de um realinhamento
do pessoal e da monitorização dos Indicadores
Principais de Desempenho sobre a gestão eficaz e a
produção de resultados, a OMS AFRO está a melhorar
a sua priorização das necessidades de saúde ao nível
nacional.
O objectivo final do Programa de Transformação da
Saúde em África é de que todos os Estados Membros
da OMS na Região Africana realizem progressos
significativos no sentido de atingir os ODS e alcancem a
CUS.

1. The Global Guardian of Public Health. Organização Mundial da Saúde: Genebra; 2016
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2. Progressos Realizados
2.1 Valores orientados para os resultados
Objectivo
Uma cultura organizacional
definida pelos valores de
excelência, trabalho em equipa,
responsabilidade, integridade,
equidade, inovação e abertura

Algumas concretizações:
1. Apoio colectivo das chefias superiores
2. Melhoria na conscientização do pessoal
3. Melhor envolvimento e apropriação pelo pessoal
4. Melhor reconhecimento pelos parceiros

2.2 Incidência na técnica inteligente
Objectivo
Uma organização que fornece apoio
técnico e político eficaz a todos os
Estados Membros, e prioridades
definidas, abordadas e financiadas
de acordo com as prioridades
aprovadas.

Algumas concretizações:
Reforço da segurança sanitária com melhor prevenção,
detecção e resposta
Progresso em direcção à certificação livre de poliomielite e bom
planeamento da transição da polio
Reforço dos sistemas de saúde e do Quadro de Acções da CUS/ODS
Criação do Programa Líder para Adolescentes e do Projecto Especial
Alargado para a Eliminação de Doenças Tropicais Negligenciadas
Progresso nas doenças transmissíveis e não transmissíveis e na
saúde ao longo da vida

2.3 Operações estratégicas receptivas
Objectivo
Uma organização que fornece apoio
técnico e político eficaz a todos os
Estados Membros, e prioridades
definidas, abordadas e financiadas
de acordo com as prioridades
aprovadas.

Algumas concretizações:
Melhores controlos internos, desempenho do pessoal e dos centros
orçamentais e mecanismos para medir, monitorizar e notificar o progresso
e as tendências (por exemplo, por meio de Indicadores Principais de Desempenho)
Realinhamento dos recursos humanos aos níveis Regional, das Equipas de
Apoio Inter-países e dos Escritórios Nacionais
Criação de polos de emergência em Dakar e Nairobi
Melhor custo-benefício na aquisição de bens e serviços

2.4 Comunicação e parcerias eficazes
Objectivo:
Uma organização mais receptiva e
interactiva, a nível interno entre os
funcionários e externo com as
partes interessadas

2
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Algumas concretizações:
1. Melhor comunicação interna através de uma estratégia regional de comunicação
2. Reforço da comunicação externa através do envolvimento da comunicação social
e das partes interessadas estratégicas regionais e mundiais of strategic
3. Reforço das parcerias estratégicas, por exemplo através da plataforma de
Harmonização para a Saúde em África e do Fórum Africano da Saúde.

2.1
VALORES ORIENTADOS PARA
OS RESULTADOS

OBJECTIVO
O objectivo desta área de incidência é promover o
surgimento de uma cultura organizacional definida
pelos valores de excelência, trabalho em equipa,
responsabilidade, integridade, equidade, inovação
e abertura. Apoia a Agenda através dos resultados
de “responsabilidade e transparência” e “cultura de
avaliação reforçada”.
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Concretizações
2.1.1. Forte alinhamento das chefias superiores no
processo de mudança
Reconhecendo que a mudança requer um empenho
em tempo e em apropriação, a OMS AFRO tem
procurado garantir que a chefia actua em equipa para
assegurar o alinhamento de tudo, desde as aspirações
e orientação até à concepção e implementação da
Agenda de Transformação. Isto aplica-se a toda a chefia,
desde os grupos orgânicos do Escritório Regional aos
Representantes da OMS nos Escritórios Nacionais (WR)
e aos coordenadores e gestores, que são essenciais
para o trabalho e o impacto diários da OMS. Na primeira
fase da Agenda de Transformação, foi realizada uma
reunião especial do Programa Regional com as chefias
superiores para gerar adesão, apropriação e implementação
conjunta. A partir do compromisso renovado de adequar
a Organização ao seu propósito, a liderança centrou-se
activamente em iniciativas de melhoria da qualidade
destinadas a demonstrar o impacto do trabalho da OMS
nos Estados Membros. Entre essas iniciativas estão a
melhoria da mobilização de recursos a nível nacional, a
melhoria das parcerias para reforçar os sistemas distritais
de saúde e o fortalecimento do diálogo trans-sectorial.
Mais recentemente, na 56ª Reunião do Programa Regional
realizada entre 26 e 28 de Abril de 2018 em Accra, no Gana,
as discussões centraram-se nos avanços realizados até ao
momento e no lançamento da segunda fase da Agenda de
Transformação.

Ce renforcement de la culture de la responsabilisation dans la Région africaine de l’OMS a été
étayé par une enquête mondiale sur la culture
institutionnelle à l’échelle de l’OMS menée en
novembre 2017
A Directora Regional da OMS para a África também
continua a beneficiar da orientação estratégica e do
aconselhamento político do Grupo de Consultivo
Independente (IAG) sobre a melhoria da capacidade e o
fortalecimento do trabalho da OMS na Região. Das reuniões
do IAG em Maio de 2015 e Outubro de 2016 saíram várias
recomendações estratégicas, que foram incorporadas no
desenvolvimento do Programa de Transformação2. Durante
a sua terceira reunião em Magaliesburg, na África do Sul, de
20 a 21 de Março de 2018, o IAG elogiou o movimento em
curso na OMS AFRO de preparação eficaz para o próximo
13º Programa Mundial de Trabalho, com uma incidência
na cobertura universal de saúde (CUS), nas emergências

de saúde e em populações mais saudáveis, assim
como elogiou as melhorias notáveis no desempenho da
Organização trazidas pela Agenda de Transformação (AT).
2.1.2. Pessoal mais consciente da necessidade de
responsabilidade, de transparência, de comportamento
ético e de produção de resultados
Para avaliar o progresso da implementação da Agenda
de Transformação, foi realizada em Abril de 2017 uma
avaliação intercalar independente3. Graças a um inquérito
on-line, bem como a numerosas entrevistas colectivas e
individuais, constatou-se que está a surgir uma cultura
mais forte de responsabilidade e que há uma mudança na
forma como os funcionários trabalham juntos. Na verdade,
81% dos funcionários do inquérito disseram que estavam
envolvidos de forma moderada a muito activa nos valores
da Agenda de Transformação, e 65% dos entrevistados
confirmaram que viram mudanças tangíveis no seu trabalho
quotidiano. As práticas de trabalho melhoraram, e 87%
dos funcionários afirmam que têm uma ideia clara das
suas tarefas e responsabilidades, e de que terão de prestar
contas sobre as mesmas. Mais de 70% concordaram
que os gestores são responsáveis pela autoridade em
si delegada e consideraram que o Sistema de Gestão e
Desenvolvimento de Desempenho (PMDS) avalia de maneira
transparente e justa o desempenho do pessoal em relação
aos objectivos aprovados. O pessoal sentiu que havia uma
maior incidência nos resultados, um melhor trabalho em
equipa, uma cultura reforçada de responsabilidade e uma
boa ligação entre os Indicadores Principais de Desempenho
e o Sistema de Gestão e Desenvolvimento do Desempenho
(ver secção 2.3.1.).
Esta cultura de responsabilização reforçada observada
na OMS AFRO foi ainda confirmada por um inquérito
mundial da OMS sobre cultura organizacional realizado em
Novembro de 2017. O inquérito mediu as percepções dos
funcionários sobre a eficácia organizacional e constatou
que a Região Africana apresentou pontuações mais altas do
que as da OMS no seu conjunto, e a prática de gestão, em
particular, teve pontuações elevadas.
Para garantir a transparência, a responsabilidade e o
comportamento ético, e para dar apoio ao pessoal, existe
agora um Mediador a tempo inteiro no Escritório Regional.
Além disso, uma lista de documentos sobre políticas da
OMS e da ONU relacionadas com esta área foi compilada e
partilhada com a equipa.

2 Segunda Reunião do Grupo Consultivo Independente (IAG) da Directora Regional para a África. Organização Mundial da Saúde: Genebra; 2017
3 Relatório da Avaliação Intercalar da Agenda de Tranformação do Secretariado da OMS para África. Organização Mundial da Saúde, Serviço de Avaliação: Genebra; 2017
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2.1.3. Melhor envolvimento e apropriação da parte
do pessoal que dá origem a uma visão mais clara dos
resultados esperados
Os canais de comunicação têm sido amplamente utilizados
para envolver e informar o pessoal. As reuniões públicas, a
intranet e os relatórios de missão da Directora Regional têm
servido para partilhar com o pessoal informações sobre a
Agenda de Transformação e o seu progresso. Os primeiros
comunicados da Directora Regional serviram de base para o
processo de reestruturação e de transformação.
O pessoal foi consultado no início do processo de
transformação, e foi-lhe pedido que reflectisse sobre a sua
contribuição para a transformação da Organização nos
próximos cinco anos. A Associação Regional do Pessoal
expressou apoio à Agenda de Transformação. Desde
então, os funcionários receberam informações regulares
sobre o trabalho da OMS AFRO. Para além disso, uma
plataforma colaborativa na Web, chamada SharePoint,
alargou o trabalho em rede dos funcionários, facilitando o
conhecimento on-line, a partilha de experiências e o apoio.
Isto incentivou um ambiente mais aberto, onde a mudança
pode ser comunicada e discutida.
A nomeação de um responsável pelo bem-estar do pessoal
e a condução de actividades de bem-estar do pessoal
representam outros passos importantes. Os retiros de
pessoal e as reuniões de grupos orgânicos/Escritórios
Nacionais/IST para falar do processo de transformação
têm envolvido activamente o pessoal na discussão das
mudanças em curso no seu trabalho, garantido a total
compreensão e participação do pessoal no processo de
reforma. Para além disso, foram realizadas actividades para
o pessoal e as suas famílias para incentivar um sentimento
de unidade organizacional.

Para incentivar o desenvolvimento do pessoal, em 2017
e 2018 foram realizadas sessões de formação com a
participação de cerca de 500 pessoas. Estas abrangeram
temas que vão da formação sobre gestão à administração
e aos recursos humanos. No quadro da formação em
comportamento ético, foi iniciado em 2018 um curso de
Assédio Sexual, Exploração e Abuso. Além disso, nos
últimos dois anos foi realizado um programa de iniciação
abrangente para mais de 100 novos funcionários. Este
programa inclui orientação, apoio para encontrar alojamento
e visitas à cidade para ajudar à adaptação ao ambiente de
trabalho desafiador na Região Africana.
2.1.4. Melhor reconhecimento da parte dos parceiros
A mudança da cultura organizacional que surge na senda da
Agenda de Transformação foi reconhecida e bem recebida
pelos parceiros e doadores. Isto constatou-se durante a
revisão intercalar em Abril de 2017, na qual se verificou que
os principais parceiros e doadores mostraram nos dois anos
anteriores ter adquirido um conhecimento importante da
Agenda e do trabalho assíduo da Directora Regional para
os fazer participar. O alinhamento estratégico a montante
do trabalho da OMS com as prioridades nacionais gerou
mudanças notáveis por parte dos parceiros para um melhor
alinhamento com os governos a nível distrital e nacional.
Tendo em conta que a OMS AFRO é um participante chave
nos fóruns das Equipas Nacionais das Nações Unidas e
dos parceiros de saúde, os parceiros sentem que a Agenda
de Transformação, incluindo as avaliações funcionais dos
Escritórios Nacionais, resultará numa OMS na Região
Africana que produz melhores resultados.
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VALORES PRÓ-RESULTADOS

1

A administração superior está em sintonia e,
de forma proactiva e em conjunto, está a liderar os
esforços de mudança
• Reconhecendo que a mudança
requer apropriação e compromissos
temporais, a OMS AFRO procurou
assegurar que a administração agisse
como uma equipa

• A Directora Regional da OMS para a
África continua a beneficiar da direcção
estratégica e dos valiosos conselhos políticos
do Grupo Consultivo Independente (GCI)

• Na primeira fase da Agenda de Transformação,
realizou-se uma Reunião Especial do Programa
Regional com a administração superior para
suscitar a adesão

• Surgiram várias recomendações estratégicas
das reuniões prévias do GCI, em Maio de 2015 e
Outubro de 2016, que foram incorporadas na
elaboração do Programa de Transformação

• Mais recentemente, na 56ª Reunião do Programa Regional,
realizada de 26 a 28 de Abril de 2018 em Acra, no Gana, as
discussões centraram-se nos progressos realizados até agora
e no lançamento da segunda fase da Agenda de Transformação

• Na sua terceira reunião, em Magaliesburg, na África do Sul,
de 20 a 21 de Março de 2018, o GCI elogiou o esforço contínuo
da OMS AFRO para se preparar de forma eficaz para o
13º Programa Geral de Trabalho, focando-se na
Cobertura Universal de Saúde (CUS), nas emergências sanitárias
e na melhoria da saúde das populações, assim como nos
perceptíveis progressos no desempenho da Organização através
da Agenda de Transformação (AT)
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2

Os funcionários têm
uma maior noção da
responsabilidade,
transparência,
comportamentos
éticos e produção
de resultados
Um Provedor a tempo inteiro
encontra-se agora no
Escritório Regional
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%

87
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3

70
%

Uma visão mais clara
dos resultados esperados
da mudança está a levar
a um maior envolvimento
e apropriação por
parte dos funcionários

Tem existido um uso generalizado de canais de
comunicação para envolver e informar os funcionários:
• Reuniões abertas
• Intranet
• Relatórios de missão da Directora Regional
• Plataforma colaborativa, com base na
internet (SharePoint)

dos funcionários inquiridos
disseram que estavam
moderadamente a muito
activamente envolvidos nos
valores da Agenda de
Transformação

•
•

Foi nomeado um responsável pelo bem-estar
dos funcionários
Foram realizados retiros de funcionários e
reuniões dos grupos orgânicos/Representações
/EAI sobre o processo de transformação

•
•

Foram realizadas sessões de formação com a
participação de cerca de 500 funcionários
em 2017 e em 2018
Em 2018 iniciou-se um curso de Assédio,
Exploração e Abuso Sexual
Nos últimos dois anos foi realizado um
programa detalhado de iniciação para

dos inquiridos concordaram
que tinham observado
mudanças concretas no seu
trabalho diário

•

dos funcionários indicaram que
possuíam uma ideia clara de
quais as suas tarefas e
responsabilidades e de como
serão responsabilizados

concordaram que os
administradores são responsáveis
pela autoridade em si delegada
e sentiram que o Sistema de
Gestão de Desempenho e de
Desenvolvimento (PMDS) avalia
o desempenho dos
funcionários relativamente a
objectivos acordados de forma
transparente e justa

mais de 100 novos funcionários.

4

O reconhecimento dos
Parceiros foi melhorado
A mudança na cultura organizacional que
está a emergir devido à Agenda de
Transformação foi reconhecida e bem
recebida pelos parceiros e doadores
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2.2

INCIDÊNCIA SOBRE A TÉCNICA
INTELIGENTE
OBJECTIVO
A área de Incidência sobre a Técnica Inteligente
tem por objecto orientar o trabalho técnico
sobre as prioridades e compromissos regionais
da Organização, para o alinhar com prioridades
baseadas em provas e lições aprendidas com a
experiência. Esta área de incidência irá contribuir
para a reforma programática da OMS através do
resultado sobre “prioridades da OMS definidas,
tratadas e financiadas em alinhamento com as
prioridades aprovadas” e para a reforma da gestão
através do resultado sobre “apoio técnico e político
efectivo a todos os Estados Membros”.
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Concretizações
2.2.1. Capacidade regional reforçada na segurança sanitária
1. A criação de um Programa de Emergências Sanitárias unificado
A reforma do trabalho em emergências da OMS foi
desencadeada pelo surto sem precedentes da doença do
vírus do Ébola na África Ocidental. Isso levou à criação do
Programa de Emergências Sanitárias da OMS (WHE), nos
termos da resolução EBSS3.R1 (2015)4 e da decisão WHA68
(10) (2015)5. O WHE complementa as funções técnicas e
normativas da OMS, e contém também novas capacidades
e competências operacionais para o seu trabalho em surtos
e emergências humanitárias. Foi projectado para dar rapidez
e preparação à resposta da OMS a emergências, usando
uma abordagem que cobre todos os riscos, promovendo
acções colectivas e actividades de recuperação rápida, em
conformidade com a Estratégia Regional para Segurança
Sanitária e Emergências 2016-20206.
O programa está alinhado com os princípios de programa
único, com uma linha clara de autoridade, uma força de
trabalho, um orçamento, um conjunto de regras e processos
e um conjunto de métricas padrão de desempenho7.
O programa é executado por meio de cinco áreas de
programa técnicas e operacionais, que trabalham em
estreita colaboração e se apoiam mútuamente: Preparação
dos Países para Emergências Sanitárias e Regulamento
Sanitário Internacional; Operações de Emergência;
Informações de emergência sanitárias e Avaliações de risco;
Gestão de Perigos Infecciosos; e Gestão e Administração
2. A epidemia de Doença do Vírus do Ébola (DVE) na África Ocidental
terminou
O controlo da epidemia da Doença do Vírus do Ébola na
África Ocidental foi um resultado esperado da área de
incidência da Técnica Inteligente da primeira fase da Agenda
de Transformação. A mais longa e mais grave epidemia de
DVE da história humana foi interrompida na África Ocidental
após uma resposta intensiva e sustentada dos governos,
da sociedade civil e dos parceiros de desenvolvimento,
incluindo incluindo a OMS e o sistema alargardo das
Nações Unidas. No auge da epidemia, entre Agosto e
Setembro de 2014, estava a ser notificada uma média de
150 a 200 casos por semana. No final de 2015, estavam
a ser notificados apenas alguns casos, e este patamar
manteve-se em 2016. Até Março de 2016, foram notificados
28.616 casos confirmados, prováveis e suspeitos na Guiné,
Libéria e Serra Leoa, com 11.310 mortes. O fim do último
surto de DVE na Libéria foi declarado a 9 de Jnho de 2016,
sem mais casos registados.

O Escritório Regional para África da Organização Mundial
de Saúde ajudou a pôr termo ao surto de Ébola através
da intensificação da resposta ao surto de Ébola, com o
aumento da sua presença no terreno, em colaboração com
parceiros e países afectados. Foi colocado um foco nas
melhores capacidades de detecção de casos, no rastreio de
contactos e no envolvimento comunitário, antes de passar
para a última fase, a estratégia de quebrar todas as cadeias
de transmissão do vírus Ebola e de iniciar o trabalho de
recuperação para alcançar e manter um “zero resiliente”.
Esta última fase da resposta baseou-se na expansão rápida
das camas de tratamento, de equipas de inumação segura
e digna, e das capacidades de mudança de comportamento
durante a fase inicial. A forte liderança nacional, os
mecanismos de coordenação dos parceiros funcionais, o
forte envolvimento comunitário e a implementação bem
sucedida de intervenções abrangentes de saúde pública
contribuíram de maneira significativa e atempada para
conter a disseminação do surto de Ébola.
A vigilância prossegue e a OMS e os parceiros continuam
a trabalhar com os governos da Guiné, da Libéria e da
Serra Leoa para ajudar a garantir aos sobreviventes o
acesso a cuidados médicos e psico-sociais e ao rastreio
da persistência do vírus, bem como ao aconselhamento e
à educação para os ajudar a reintegrar-se na família e na
vida comunitária, reduzir o estigma e minimizar o risco de
transmissão do vírus do Ébola.
3. A epidemia de Ébola na República Democrática do Congo foi
controlada com sucesso
O recém-criado Programa de Emergência (WHE) da OMS
foi testado para responder ao primeiro surto de Ébola
desde o fim do surto na África Ocidental, um novo surto de
Ébola notificado a 11 de Maio de 2017. Ocorreu na remota
Zona Sanitária de Likati, com florestas densas, no norte da
República Democrática do Congo.
A OMS e os parceiros lançaram uma resposta coordenada
imediata, incluindo o destacamento de equipas
inter-agências de resposta rápida, que investigaram o surto
no epicentro e definiram os principais pilares da resposta.
Foram recolhidas e analisadas amostras dos casos
iniciais no laboratório do Institut National de Recherche
Biomédicale (INRB) em Kinshasa, que deram positivo
para o vírus do Ébola do Zaire. Entre 22 de Abril de 2017
e 8 de Junho de 2017, houve oito casos (três prováveis e
cinco confirmados) e quatro óbitos. O surto foi controlado
eficazmente e o seu fim declarado a 2 de Julho de 2017.

4 Resolução EBSS3.R1 do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde. Ébola: acabar com o surto actual, reforçar a preparação mundial e garantir a capacidade da OMS de se preparar e responder a futuros surtos e emergências em
grande escala com consequências para a saúde. Genebra, 2015.
5 Decisão WHA68 (10) da Sexagésima Oitava Assembleia Mundial da Saúde. Surtode doença do vírus do Ébola de 2014 e seguimento da Sessão Especial do Conselho Executivo sobre a Emergência do Ébola. Genebra, 18 a 26 de Maio de 2015.
6 Sexagésimo sexto Comité Regional para a África: Documento AFR/RC66/6 Estratégia regional para a segurança sanitária e emergências 2016–2020, Adis Abeba, 19 a 23 de Agosto de 2016.
7 Sexagésimo sexto Comité Regional para a África: Documento de informação AFR/RC6/INF.DOC /8. Reforma do trabalho da OMS na gestão de emergências sanitárias. Programa de Emergências de Saúde da OMS. Adis Abeba, 19 a 23 de Agosto
de 2016.
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Em 2017, a OMS enviou 1292 peritos técnicos para
apoiar as operações de resposta, incluindo a liderança,
a coordenação, a epidemiologia, a gestão de dados,
o laboratório, a gestão de casos, a comunicação, o
bem-estar, o planeamento, a logística e a administração,
e os escritórios nacionais da OMS reajustaram o pessoal
para acelerar os esforços de resposta. Como mais de 80%
das emergências exigem uma confirmação laboratorial
para a sua identificação, para permitir uma gestão e um
controlo de casos adequados, o Escritório Regional está
a implementar uma estratégia abrangente de reforço
laboratorial em toda a Região.

A OMS AFRO reconhece que as emergências, sejam surtos
de doenças ou crises humanitárias, continuarão a ocorrer e,
portanto, irão exigir a vigilância constante da comunidade
internacional, dos Estados Membros, das Nações Unidas,
incluindo a OMS, e dos parceiros e partes interessadas para
prevenir, preparar, detectar e responder à constante ameaça
que aquelas representam para a saúde pública.
4. Outros sucessos da OMS AFRO na resposta a emergências
O sucesso do fim do surto de Ébola na República
Democrática do Congo é apenas um dos muitos sucessos
alcançados pelo Programa de Emergência da OMS. Só
em 2017, a Região Africana da OMS respondeu a 152
emergências em todo o continente em 39 países, incluindo
134 surtos e 18 crises humanitárias.

Em termos de mobilização de recursos, o Fundo de
Contingência para Emergências (CFE) foi concebido como
um instrumento de financiamento rápido e flexível, que
fornece financiamento imediato para que a OMS possa

Cronograma dos acontecimentos reportados durante o surto de
Doença por vírus Ébola (DVE) na República Democrática do Congo
(RDC), de 15 de Março a 2 de Julho de 2017

Consumo de carne de
javali selvagem
e macaco associado a
caso índice (paciente zero)

Envio de amostras ao CIMRF
no Gabão para confirmação

Notificação de resultados
da PCR +ve em relação à DVE pelo INRB

Missão da Directora Regional
da OMS à RDC

Investigação inicial no terreno pela
equipa de resposta rápida de Likati

15

5

10

13

16
MAI 2017

MARS 2017
21

9

11

14

Desenvolvimento de uma coorte
especializada conjunta MdS e OMS
Aparecimento de sintomas no paciente zero

Notificação à OMS

mars 2017

21

Declaração oficial de surto pelo
Ministério da Saúde (MdS) e pela OMS
Activação do Comité de
Coordenação Nacional

Fonte: 2016-2017 Compendium of Short Reports on Selected Outbreaks in the WHO African Region.
Organização Mundial da Saúde: Brazzaville, 2017
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responder rapidamente. Em 2017, a OMS utilizou 11,6
milhões de US$ para a crise regional no Corno de África
e em 13 países com emergências classificadas. Isto
representou 60% do total da alocação global do CFE em
2017.

5. Melhoria da avaliação de riscos de emergência para uma preparação e
prevenção baseada em provas

A OMS AFR detecta e confirma surtos e crises todos os
dias, e as notificações de novos surtos são publicadas
num boletim semanal on-line. A OMS investiga activamente
e responde adequadamente a todas essas emergências,
como o surto de septicémia meningocócica na Libéria,
de cólera no Malawi, de meningite na Nigéria, de febre
hemorrágica da Crimeia-Congo na Namíbia, de febre do
Vale do Rift no Níger e de febre amarela no Uganda.
Podem ser encontrados outros casos de sucesso no
Relatório Anual de 2016 do Programa de Emergências8, no
Compêndio de Relatórios Breves 2016-20179 e nas páginas
Web do Programa de Emergências da OMS AFR10.

Para além da melhor resposta da OMS aos acontecimentos
de saúde pública, a OMS também forneceu apoio reforçado
aos Estados Membros, apoiando as avaliações de risco de
emergência e as actividades de preparação. Foi efectuado
um perfil de risco de 24 países para avaliar a vulnerabilidade
ao risco de epidemia. Depois das emergências, a OMS
AFR realizou avaliações pós- acção em 13 países para
auxiliar o planeamento futuro. Foram realizados trinta e
dois exercícios de simulação em 17 países, para testar as
capacidades de resposta a emergências e identificar áreas
a melhorar.

8 Programa de Emergências Sanitárias da OMS na Região Africana: Relatório Anual 2016. Organização Mundial da Saúde: Genebra; 2017
9 2016-2017 Compêndio de Reatórios Breves sobre certos Surtos na Região Africana da OMS. Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2017
10 Emergências, Escritório Regional da OMS para a África, http://www.afro.who.int/health-topics/emergencies

Ultimo doente confirmado com
segundo resultado da PCR –ve em relação à DVE
Directora Regional da OMS para a
África e Director Executivo do Programa
das Emergências Sanitárias da OMS

Últimos contactos completando
21 dias de acompanhamento

Declaração de fim de surto

6

2

21

18

JULLET 2017

JUIN 2017
17

19
Disponibilização do primeiro fundo de
contingência para emergências no valor
de 2 milhões de dólares.

22

12

O laboratório móvel de Likati inicia
o processamento de amostras

Apelo lançado pela OMS aos doadores
com vista à angariação e 10,5 milhões de dólares

Análises em animais na pecuária
PCR-ve em relação à DVE

Primeiros doentes
internados no ETU
Missão de comando conjunta
do MdS e da OMS às zonas afectadas
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COMO AS AVALIAÇÕES EXTERNAS CONJUNTAS
ESTÃO A REFORÇAR A SEGURANÇA SANITÁRIA
EM ÁFRICAT LA SÉCURITÉ SANITAIRE EN
AFRIQUE
A OMS também efectuou Avaliações Externas Conjuntas
(AEC) baeeadas num processo de colaboração, para
avaliar as capacidades dos países para prevenir, detectar
e responder rapidamente a ameaças à saúde pública, em
conformidade com o Regulamento Sanitário Internacional.
Estas são um componente do Quadro de Monitorização e
Avaliação do RSI da OMS, e são implementadas em plena
concordância e colaboração com a Agenda Mundial de
Segurança Sanitária e a Organização Mundial de Saúde
Animal. As recomendações dos AEC informam a elaboração
de planos de acção nacionais para alcançar todas as
capacidades básicas do RSI, contribuindo assim para o
reforço da segurança sanitária regional. Até Maio de 2018,
34 países da Região tinham realizado AEC com o apoio da
OMS AFRO. A OMS também formou mais de 150 peritos
regionais sobre condução de AEC, e sete Estados Membros
completaram os seus planos de acção para a segurança
sanitária. Pela primeira vez desde a adopção do RSI em
2005, todos os 47 países da Região Africana apresentaram
relatórios anuais RSI.

Madagáscar, o Marburg no Uganda, os surtos de malária
em Cabo Verde e no Burundi e a meningite no Níger e na
Nigéria.
Em 2016, a OMS também compilou um inventário de todas
as epidemias notificadas em África entre 1970 e 2016, para
compreender melhor o risco e a distribuição das epidemias
na Região Africana da OMS. Isso, por sua vez, ajuda a
análise de vulnerabilidade ao risco de epidemia, necessária
para priorizar o apoio aos países. As bases de dados e
os mapas do relatório sobre este inventário, intitulado
“Mapeamento do risco e distribuição de epidemias na
Região Africana da OMS”11, são a base para rastrear
epidemias sub-nacionais dentro da Região. O WHE produz
vários produtos de informação, incluindo boletins semanais
on-line, que constituem fontes fiáveis de informação sobre
emergências em curso, e são distribuídos regularmente às
autoridades nacionais, parceiros e comunicação social.
2.2.2. Acções priorizadas para a erradicação da
poliomielite
Em 1988, quando a OMS e os seus parceiros criaram a
Iniciativa Mundial de Erradicação da Poliomielite, com o
objectivo de erradicar a poliomielite, a doença paralisava
mais de 1.000 crianças por dia e estava activa em todos os
países da Região.

6. Melhoria da detecção e classificação de emergências
Em 2017, foram verificadas mais de 2 500 notificações não
confirmadas sobre ameaças sanitárias na Região Africana
utilizando o Sistema de Detecção de Riscos Potenciais
e Avaliação de Riscos. Após um processo interno de
verificação, foram detectados 562 sinais de potenciais
ameaças sanitárias em 42 países, e foram enviados pedidos
de verificação aos respectivos escritórios nacionais da
OMS. Destes, foram comprovados e registados 152 no
Sistema de Gestão de Acontecimentos da OMS (EMS). As
febres hemorrágicas virais representaram quase um terço
de todos os surtos, seguidas da cólera e do sarampo. As
avaliações de risco aceleradas de 74 acontecimentos no
EMS mostraram que 29 representavam um alto risco a nível
nacional, oito eram de alto risco a nível regional, enquanto
nenhum era de alto risco a nível mundial. Isso levou à
classificação de 37 eventos em 26 países em 2017.
A OMS activa o seu sistema de gestão de incidentes
(IMS) para todas as emergências classificadas em 24 a
48 horas. Para assegurar uma coordenação eficaz, foram
criadas equipas de apoio à gestão de incidentes aos níveis
mundial e regional, para apoiar o IMS a nível nacional em
todas as emergências classificadas. Os principais surtos
classificados e controlados rapidamente pelo IMS em
2017 incluíram o surto de Ébola na República Democrática
do Congo, a Febre de Lassa na Nigéria, a peste em

Em 2015, foi dada prioridade à “agenda inacabada” da
erradicação da Poliomielite no reforço da segurança
sanitária regional na Região Africana. A “agenda inacabada”
refere-se a manter o ímpeto até que a Poliomielite seja
certificada como erradicada na Região Africana, incluindo
o período de transição durante o qual o património
da erradicação da poliomielite, como o pessoal, o
equipamento, os conhecimentos e as abordagens pode ser
transferido eficientemente para outros programas de saúde
prioritários. Para trabalhar de modo mais estreito com os
outros grupos orgânicos numa transição eficaz, e também
para facilitar os processos administrativos de classificação
do programa como programa de emergência, o Programa
de Erradicação da Poliomielite foi transferido para o
Gabinete da Directora Regional.
O Grupo de Política Mundial da OMS12 considera a Região
Africana da OMS um bom exemplo entre as regiões da OMS
para o planeamento da transição para a poliomielite. Está
em preparação um plano de acção estratégico detalhado
sobre a transição da pólio, alinhado com as prioridades e
as abordagens estratégicas do Décimo-terceiro Programa
Geral de Trabalho 2019–2023, para a Septuagésima-primeira Assembleia Mundial da Saúde.

11 Mapeamento do risco e distribuição de epidemias na Região Africana da OMS: relatório técnico. Organização Mundial da Saúde. Escritório Regional para a África: Brazzaville; 2016
12 Grupo de Política Mundial, Organização Mundial da Saúde, http://www.who.int/dg/global-policy/en/
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O TRABALHO DA OMS AFRO PARA ERRADICAR A
POLIOMIELITE
Depois de quase dois anos sem qualquer caso relatado
de poliovírus selvagem (PVS), quatro novos casos foram
notificados em áreas com segurança comprometida no
norte da Nigéria em 2016. A Nigéria é um dos apenas
três países do mundo com uma transmissão de poliovírus
selvagem em curso, juntamente com o Afeganistão e o
Paquistão1. A resposta sub-regional nos países da Bacia
do Lago Chade é um exemplo de boas práticas, visto que o
pleno envolvimento dos líderes políticos e comunitários foi
fundamental para o sucesso das campanhas. Além disso,
para evitar a disseminação para outros países, foi realizada
a maior campanha contra a poliomielite em África, com
mais de 190.000 vacinadores de pólio que imunizaram
mais de 116 milhões de crianças menores de cinco anos
em 13 países da África Ocidental e Central. Isso evitou
novos casos de poliovírus selvagem. A vigilância está a ser
reforçada em todos os países, à medida que o mundo se
dirige para a erradicação da poliomielite, e os recursos da
pólio estão a ser transferidos para apoiar outros programas
de saúde pública.

1 Iniciativa Mundial de Erradicação da PoliomieliteGlobal, Organização Mundial da Saúde, 2018,
Nigeria, Consultado a 05/05/2018 [http://polioeradication.org/where-we-work/nigeria/]

A erradicação da poliomielite permanece uma prioridade
na Região, e a advocacia de alto nível foi mantida.
A reestruturação das equipas de poliomielite, o
desenvolvimento de painéis de poliomielite e o uso dos
sistemas de GIS/GPS para apoiar o micro-planeamento
e a monitorização das equipas de vacinação garantiram
que continua a haver progressos no sentido de certificar a
Região como livre de poliomielite.
2.2.3. Implementação do Quadro de Acções
em direcção à CUS: uma abordagem sistémica
transversal
A Agenda de Transformação contribuiu para a construção
de sinergias e a promoção do trabalho conjunto, a
inter-conectividade e o diálogo para tratar de questões
transversais. O Primeiro Fórum Regional que ligou os ODS
e a CUS realizou-se em Dezembro de 2016 e deu lugar a
um projecto de quadro de acção. Este foi posteriormente
modificado e adaptado para dar resposta ao contexto
variado da região, adoptando uma abordagem de sistemas
transversais. No 67.º Comité Regional, que teve lugar
em Agosto de 2017, os Ministros da Saúde adoptaram
o quadro como ferramenta de trabalho a utilizar pelos
Estados-Membros da OMS, para o reforço dos sistemas de
saúde em direcção à CUS e ao ODS3.
Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
colocaram a saúde no centro do desenvolvimento
sustentável. A nível regional, a Directora Regional da OMS

13 Não deixar ninguém para trás: reforçar os sistemas de saúde para a CUS e os ODS em África: Quadro de acções. Secretariado Regional da OMS para a África: Brazzaville; 2017
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A OMS reconhece que as seguintes áreas de investimento
em sistemas de saúde são áreas de acção fundamentais para

o reforço da saúde em direcção à CUS e à Meta 3 dos ODS:

ÁREA

ACÇÃO IDENTIFICADA

Pessoal de saúde

Trabalhadores de saúde motivados, produtivos e adequados

Infraestrutura de saúde

Existência de uma infra-estrutura adequada e de uma base logística

Produtos médicos e tecnologias de saúde

Produtos médicos com qualidade e em quantidade adequadas

Prestação de serviços

Sistema adequado de prestação racional e eficaz de intervenções essenciais para
melhorar e manter a saúde

Governação da saúde

Existem mecanismos facilitadores da formulação de políticas, da gestão do sector e das
suas unidades, e da apresentação e responsabilidade dos resultados das intervenções

Informação, investigação e inovação em
saúde
Financiamento da saúde

As intervenções dos sistemas de saúde baseiam-se em informações e provas
adequadas, e utilizam a tecnologia mais apropriada para melhorar a saúde
As intervenções são financiadas adequadamente para uma prestação optimizada de
serviços essenciais, e são geridas de modo eficaz.

colocou a tónica numa cultura de resultados, exigindo
maior incidência no alinhamento dos esforços de reforço
dos sistemas de saúde, além da expansão das acções de
segurança sanitária, doenças não transmissíveis (DNT),
doenças tropicais negligenciadas (DTN) e outras prioridades
relativamente sub-focalizadas.
Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
colocaram a saúde no centro do desenvolvimento
sustentável. A nível regional, a Directora Regional da OMS
colocou a tónica numa cultura de resultados, exigindo
maior incidência no alinhamento dos esforços de reforço
dos sistemas de saúde, além da expansão das acções de
segurança sanitária, doenças não transmissíveis (DNT),
doenças tropicais negligenciadas (DTN) e outras prioridades
relativamente sub-focalizadas.

O quadro para os ODS e a CUS sublinha a inter-connexão
entre o retorno de investimento na saúde no contexto
da CUS e as questões de segurança sanitária (como a
resistência anti-microbiana). Apresenta sugestões de
acções operacionais para ajudar os países a determinar e
a criar prioridades ao planear, implementar e monitorizar
as suas estratégias nacionais de saúde. Devem ser feitas
escolhas entre as opções para identificar as acções
de maior impacto, resultado, produto e input e output
necessárias para reforçar os sistemas de saúde no
sentido da CUS. As diferentes acções podem ter diferente
precedência em diferentes momentos dos processos de
planeamento, implementação e avaliação. A estrutura
oferece aos países uma maneira abrangente de integrar
os serviços de saúde e as necessidades e prioridades
do sistema. O quadro também descreve as metas e os
marcos para os Estados-Membros, para monitorização da sua
implementação.

O REFORÇO DOS SISTEMAS DE SAÚDE NACIONAIS
PELA OMS AFRO
Em consonância com o ODS 3, corroborado pela CUS (ODS 3,
meta 8), a OMS contribui para a obtenção da saúde para todos,
ajudando os países a desenvolver sistemas de saúde receptivos
e resilientes, centrados nas necessidades e circunstâncias
das pessoas, dando-lhes acesso a serviços de saúde de
qualidade, sem ter de enfrentar dificuldades financeiras. Para
além do Quadro de Acção, listam-se abaixo algumas das
outras realizações da OMS AFRO no âmbito da Agenda de
Transformação:

>		 Ajudou os países a produzir relatórios de Contas Nacionais
de Saúde e 16 países a produzir dados de despesas de
saúde de dois anos consecutivos;
>		 Ajudou 17 países a criar observatórios do pessoal de
saúde;

>		 Formou 296 cidadãos de 44 países em 2017 na elaboração
de planos de acção nacionais para a resistência
antimicrobiana usando a ‘abordagem One Health’;
>		 Enviou três vezes mais artigos de funcionários do Escritório
Regional para upload no site (de 27 em 2015 para 79 em
2016); e
>		 A OMS trabalhou em estreita colaboração com os parceiros
e outros sectores, através dos Ministérios da Saúde,
para apoiar a melhoria dos sistemas de registo civil e
de estatísticas vitais. Em particular, o Quénia, o Gana e
a Namíbia foram ajudados na utilização de aplicativos
baseados em dispositivos móveis para melhor verificação
da qualidade dos dados do rastreio e da causa de morte,
assim como para a notificação das mortes em tempo real14.

14. O trabalho da OMS na Região Africana 2016–2017: Relatório Bienal da Directora Reguonal, Escritório Regional da OMS para a África: Brazzaville; 2017
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Quadro de HSS para a CUS e os ODS

CONTRIBUTOS/
PROCESSOS
Investimento de
base no sistema
de saúde

PRODUTOS
Desempenho
do sistema de
saúde

Financiamento
da saúde

SISTEMAS NACIONAIS E
SUBNACIONAIS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Infra-estruturas
de saúde

Medicamentos,
produtos e
consumíveis

Força de trabalho da saúde
Governação no sector da saúde

Acesso a Qualidade
Procura por
serviços
dos serviços serviços
essenciais essenciais
essenciais

Informação
sanitária

Resiliência no
fornecimento de
serviços essenciais

RESULTADOS

Utilização de serviços essenciais
Segurança
sanitária

Cobertura Universal de Saúde
• Disponibilidade de serviços essenciais
• Pacote de serviços essenciais
• Protecção contra os riscos financeiros

Outras Intervenções de Saúde
para os ODS
1.
2.
3.
4.
5.

Pobreza
Nutrição
Educação
Igualdade
Água limpa

8. Crescimento
económico
10. Desigualdades
13. Clima
16. Abrangência
17. Parcerias

Satisfação
com os
serviços

IMPACTO: ODS 3

Vidas saudáveis e bem-estar para todos, em todas as idades
Fonte: Não deixar ninguém para trás: reforçar os sistemas de saúde para a CUS e os ODS em África: Quadro de Acção.
Organização Mundial da Saúde, Escritório Regional para a África: Brazzaville: 2017
16
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Este quadro de acção é único porque:
• Fornece um quadro que consolida as intervenções dos
programas de HSS e dos programas de doenças.
• Apresenta elementos transversais para monitorizar o
desempenho e os resultados dos sistemas de saúde.
• Integra as prioridades futuras (por exemplo, a segurança
sanitária, as DNT) e actuais (por exemplo, o VIH, o
paludismo).

raparigas adolescentes e 9% dos rapazes adolescentes
foram testados para o VIH nos últimos 12 meses na
África Subsaariana, esse número está provavelmente
sub-avaliado15. Os adolescentes também têm uma baixa
prevalência de contraceptivos, sofrem desproporcionadamente de violência e lesões, têm uma importância
significativa no crescente fardo de doenças não
transmissíveis, e têm barreiras de acesso ao serviço.

A visão de longo prazo neste quadro é a de uma região
com os níveis mais altos possíveis de saúde e bem-estar
da população. O objectivo do quadro é orientar os esforços
dos Estados Membros no sentido de realinhar os seus
sistemas de saúde para facilitar o movimento em direcção
à cobertura universal de saúde, e a concretização das suas
aspirações de desenvolvimento sustentável.

Também se reconheceu que, graças ao apoio da
OMS direccionado para a saúde dos adolescentes,
os Estados-Membros da Região Africana irão colher
dividendos demográficos, visto que uma geração futura
saudável vai estimular o crescimento económico.

2.2.4. Criação do Programa Líder da Saúde dos
Adolescentes- alavancar a demografia africana em
benefício da saúde
Há 250 milhões de pessoas entre os 10 e os 19 anos de
idade em África. Apesar do seu grande número, muito
poucos governos africanos implementaram planos e
políticas específicos para os adolescentes, e as várias
barreiras sociais, culturais e económicas impedem que
estes tenham acesso aos serviços de saúde de que
necessitam.
Os adolescentes na Região Africana têm taxas
extremamente altas de infecção por VIH, de gravidez
precoce e de mortalidade materna. Em 2015, 250 mil
adolescentes entre os 15 e os 19 anos foram infectados
pelo VIH. Na África Subsaariana, as raparigas representam
quase 80% dessas novas infecções. E como os dados
mais recentes dessa região mostram que apenas 13% das

“Os adolescentes e os jovens são o nosso futuro - para
nós são a geração dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), porque serão adultos quando
chegarmos a 2030. E a menos de garantir que crescem
saudáveis e permanecem saudáveis, vamos fazer face
a incríveis desafios no futuro”, disse o Dr. Felicitas
Zawaira, Director do Grupo Orgânico de Saúde Familiar e
Reprodutiva do Escritório Regional da OMS para a África.
Em consequência, foi dada prioridade à saúde dos
adolescentes com um Programa Líder para a Região
para o período 2014-2019, no contexto da Agenda de
Transformação do Secretariado da OMS para a África,
da Estratégia Mundial para as Mulheres, Crianças e
Adolescentes 2016-2030, e de outros esforços. O objectivo
geral do programa é orientar e apoiar os países e parceiros
na implementação de intervenções eficazes baseadas
em provas, para melhorar a saúde e o bem-estar dos
adolescentes na Região Africana, em consonância com
a Orientação da Acção Mundial Acelerada para a Saúde

15 Para mais informação, queira consultar: http://www.afro.who.int/health-topics/adolescent-health
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NO FUTURO, OS SUCESSOS DO PROGRAMA
LÍDER DE SAÚDE DOS ADOLESCENTES VÃO
REFLECTIR O SEGUINTE:
>

Saúde do adolescente em todas as políticas e
estratégias;

>

Um ambiente escolar saudável e amigável;

>

Participação construtiva dos jovens na tomada de
decisões e no ciclo completo do programa;

>

Apoio comunitário a adolescentes com risco
aumentado em diferentes contextos;

>

Advocacia e formulação de políticas baseadas em
provas para optimizar investimentos; e

>

Sistemas sociais e de saúde receptivos ao
adolescente em direcção à CUS.

dos Adolescentes (AA-HA!). Essas intervenções incluem
a melhoria da cobertura de vacinação e o acesso dos
adolescentes aos serviços de testes e tratamento do VIH,
o combate à toxicodependência, o tratamento da saúde
mental, a oferta de serviços de saúde sexual e reprodutiva
de qualidade, incluindo a contracepção, a prevenção dos
acidentes e lesões, e a promoção de comportamentos
saudáveis para evitar doenças não transmissíveis.
O Programa vai adoptar uma abordagem multi-sectorial,
trabalhando com a educação, as finanças e outros
sectores, com um forte envolvimento dos próprios
adolescentes. A OMS AFRO vai fornecer dados para a
acção, apoio técnico aos países e trabalho com parceiros.
O Programa difere da programação anterior, porque vai
trabalhar com outros grupos orgânicos e programas em
curso numa parceria inteligente, para dar resposta às
necessidades dos adolescentes. Está ainda nas etapas
iniciais de implementação, e até agora permitiu progredir
no desenvolvimento de um atlas on-line, de folhetos
informativos dos países, e está a trabalhar na finalização de
um roteiro.
2.2.5 Criação do Projecto Especial Alargado de
Eliminação das Doenças Tropicais Negligenciadas
Das 17 Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), cinco
causam o maior fardo de doenças na região AFRO: a
oncocercose, a filariose linfática, a esquistossomose, a
helmintíase transmitida pelo solo e o tracoma. Cada uma
dessas doenças pode ser tratada com quimioterapia
preventiva (QP-DTN). 44 países na região Africana são
endémicos para pelo menos 1 QP-DTN, 42 para pelo menos
2 QP-DTN e 17 para estas 5 QT-DTN. Em 2015, quase
400 milhões de pessoas na Região Africana necessitaram
de tratamento com QP, incluindo 285 milhões de crianças
com menos de 14 anos que necessitaram de QP para a
helmintíase transmitida pelo solo.

O Projecto Especial Alargado de 5 anos para a Eliminação
de Doenças Tropicais Negligenciadas (ESPEN) foi lançado
em Maio de 2016 em resposta a este pesado fardo de
doenças. O ESPEN visa fornecer aos programas nacionais
para DTN na Região Africana da OMS o apoio técnico e de
captação de recursos necessários para acelerar o controlo e
a eliminação das cinco QP-DTN referidas acima. O ESPEN
contribui para garantir que os programas nacionais de DTN
têm os dados, a especialização e os recursos financeiros
necessários para acelerar a luta contra estas doenças,
coordenando os parceiros e fornecendo apoio técnico16.
O objectivo do ESPEN é acelerar a redução do fardo da
doença para as cinco QP-DTN até 2020, através do controlo
e eliminação das referidas DTN. Isto será alcançado com os
seguintes 4 objectivos:
1. Expandir os tratamentos para alcançar 100% de
cobertura geográfica
2. Redução ou fim dos tratamentos quando a transmissão
tiver sido interrompida ou estiver sob controlo
3. Reforço dos sistemas de informação para acções
baseadas em provas
4. Melhoria da eficácia da utilização dos medicamentos
doados, com uma melhor gestão da cadeia de
fornecimento
Com um orçamento inicial 15 milhões de US$, o ESPEN já
fez muitos progressos. Em 2017 o programa: 17
• Forneceu apoio operacional e técnico directo a 32
países.
• Apoiou 14 países na criação de planos de acção.
nacionais anuais e permitiu a Ministérios da Saúde em 17
países alavancar medicamentos doados para programas
de administração em massa de medicamentos, visando
expandir o tratamento a mais 30 milhões de pessoas
para pelo menos uma QP-DTN.
• Recuperou 132 milhões de comprimidos, estimados em
6 milhões de US$, em 7 países, através da análise da
cadeia de fornecimento.
• Formou 49 participantes de 17 países na melhoria
da gestão de medicamentos doados, incluindo a
apresentação atempada à OMS do Pacote de Aplicação
Conjunta (PAC).

Das 17 Doenças Tropicais Negligenciadas
(DTN), cinco causam o maior fardo de doenças na
região AFRO: a oncocercose, a filariose linfática, a
esquistossomose, a helmintíase transmitida pelo
solo e o tracoma. Cada uma dessas doenças pode
ser tratada com quimioterapia preventiva (QP-DTN).
44 países na região Africana são endémicos para
pelo menos 1 QP-DTN, 42 para pelo menos 2
QP-DTN e 17 para estas 5 QT-DTN.

16 Para mais informação, queira consultar: http://www.afro.who.int/health-topics/espen
17 Relatório Anual 2017 do Projecto Especial Alargado de Eliminação de Doenças Tropicais Negligenciadas 2017, Escritório Regional para a África da Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2018
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• Concluiu o primeiro mapeamento das referidas QP-DTN
e lançou um portal de dados on-line de acesso aberto
(http://espen.afro.who.int/) para consultar os dados
subnacionais sobre DTN em África, de modo a dar
aos Ministérios da Saúde e outros parceiros das DTN
as informações necessárias para fazer investimentos
inteligentes na eliminação e controlo das DTN.
Actualmente, 45 dos 47 países da Região Africana
inserem dados a nível distrital no portal DTN.
• Centrando-se na eliminação das doenças, o ESPEN
formou representantes de 20 países, na produção de
inquéritos integrados de avaliação de transmissão, que
permitem parar o tratamento quando a transmissão
foi interrompida ou passar para um regime de
medicamentos diferente quando pelo menos uma das
doenças continua a constituir um problema de saúde
pública.
• Transferiu o seu laboratório em Ouagadougou para novas
instalações renovadas, para servir de centro de uma rede
prevista de laboratórios.
• Preparou o terreno para o anúncio pelo Príncipe Herdeiro
de Abu Dhabi e a Fundação Bill e Melinda Gates
anunciarem que até 20% do Fundo ‘Reaching the Last
Mile’ seria dedicado a apoiar o trabalho da ESPEN.
2.2.6. Claro progresso na redução das doenças
transmissíveis e não transmissíveis, e na promoção da
saúde ao longo da vida
No âmbito da incidência na técnica inteligente da Agenda
de Transformação, foi dada proeminência aos programas
referidos acima, e houve progressos significativos na
melhoria da saúde das pessoas afectadas pelo VIH/
SIDA, pela tuberculose, pelo paludismo e por doenças
não transmissíveis. Isto está de acordo com a abordagem
de assuntos inacabados dos ODM, enquanto há uma
incidência nos ODS. Também se puderam ver resultados na
saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e adolescente.
A OMS/AFRO desenvolveu quatro quadros regionais18
para orientar os países na implementação das estratégias
mundiais.
Embora a Região Africana seja a região do mundo mais
afectada pelo VIH, particularmente entre as mulheres
jovens, conseguiram-se reduções significativas nas mortes
e novas infecções pelo VIH nos adultos e crianças nos
últimos 15 anos. Existe agora uma esperança real de acabar

A OMS AFRO apoiou 14 Estados Membros
na avaliação da qualidade dos serviços de
saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e
adolescente (RMNCAH) em hospitais, e a tomar
medidas para suprir as lacunas identificadas.

com a SIDA enquanto problema de saúde pública, e a
rápida expansão do tratamento do VIH, juntamente com os
esforços existentes de prevenção do VIH, resultaram numa
diminuição para mais de metade das mortes relacionadas
com a SIDA desde 2005. Pela primeira vez, mais de metade
das pessoas que vivem com o VIH na Região têm acesso a
um tratamento para salvar vidas, que até ao final de 2016
tinha alcançando 14 milhões de pessoas. A AFRO divulgou
as directrizes consolidadas da OMS sobre prevenção
do VIH, o que provocou uma adesão sem precedentes à
política de “Tratar Todos” nos Estados Membros.
Essa política recomenda o início imediato da terapia
anti-retroviral (TARV) nos pacientes VIH positivos,
independentemente da sua carga viral. A cobertura do
tratamento na África Ocidental e Central melhorou significativamente desde que a OMS, a UNAIDS e outros parceiros
desenvolveram e apoiaram a implementação de planos de
convergência. A Região está a caminho de atingir a meta
90-90-90 de 23 milhões pessoas sob tratamento até 2020.
A Região Africana tem a segunda maior taxa de TB no
mundo, e a maioria dos pacientes com tuberculose está
co-infectada com o vírus da SIDA. No entanto, o objectivo
de acabar com a TB na Região Africana até 2030 é viável,
com novas ferramentas de diagnóstico e abordagens de
tratamento que têm dado melhores resultados. Estão a ser
implementados novos medicamentos contra a tuberculose
e tratamentos mais curtos para a TB multi-resistente em
21 países. A OMS na Região Africana apoiou todos os
seus Estados-Membros na criação de metas de TB nos
seus Planos Estratégicos Nacionais de Controlo da TB
e na adopção de orientações em consonância com a
estratégia mundial para erradicar a TB. A OMS também
ajuda os países a realizar inquéritos para identificar os
custos directos para os pacientes, o que vai permitir
orientar os países na alocação de recursos adequados
para conter a epidemia. A capacidade laboratorial para
detectar a tuberculose é crítica. O teste rápido Xpert está
agora disponível em 40 Estados-Membros, e 22 países
têm a tecnologia apropriada para detectar resistência a
medicamentos anti-TB de primeira e/ou segunda linha.
A África Subsaariana continua a ser residência do
paludismo, e teve 194 milhões de novos casos e 410
000 mortes em 2016. Quatorze países com o maior fardo
estão na Região Africana, e representam 80% do fardo
mundial. No entanto, as tendências mostram que, entre
2010 e 2016, a estimativa de novos casos de paludismo
diminuiu 20% e os óbitos diminuíram 37%. Seis países
(África do Sul, Argélia, Botswana, Cabo Verde, Comores e
Suazilândia) podem potencialmente eliminar o paludismo
até 2020. Os países da Região Africana registaram

18 VIH/SIDA: Quadro para a Acção na Região Africana da OMS 2016-2020; Quadro para a Implementação da “Estratégia para o fim da TB” na Região Africana (2016-2020); Prevenção, Cuidados e Tratamento de Hepatites Virais na Região
Africana: Quadro para a Acção, 2016-2020; Quadro para a Implementação da Estratégia Técnica Mundial para o Paludismo 2016-2030 na Região Africana.
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também o maior aumento dos testes de paludismo no
sector público, de 36% dos casos suspeitos em 2010
a 87% em 2016. Mais de metade das pessoas em risco
de paludismo em toda a Região têm dormido sob redes
tratadas com insecticida nos últimos cinco anos, o que
indica algum sucesso na mudança de comportamento
e nas campanhas de proximidade. Para facilitar a
monitorização das taxas de incidência e prevalência, a
OMS lançou um banco de dados on-line sobre paludismo
para a Região da África Oriental, que irá também permitir
o intercâmbio de dados entre países para melhorar
a colaboração sub-regional. Vinte e quatro países
actualizaram as suas políticas e directrizes nacionais, e
estão a implementar intervenções baseadas em provas
de acordo com a estratégia mundial. No Gana, no Quénia
e no Malawi está a ser implementado um projecto piloto
de vacinas contra o paludismo para testar a vacina RTS,S
em crianças. A vacina, que fornece protecção parcial
contra o parasita do paludismo em crianças, é uma
nova ferramenta que irá complementar as intervenções
existentes contra o paudismo, e tem o potencial de ser
um factor decisivo na luta contra o paludismo.
No que diz respeito às doenças não transmissíveis
(DNT), a OMS AFRO forneceu apoio técnico aos Estados
Membros para elaborar políticas, estratégias ou planos
de acção nacionais integrados e multi-sectoriais de DNT
alinhados com o Plano de Acção Mundial sobre DNT da
OMS 2013-2020. Até agora, mais da metade dos países
da Região elaboraram planos nacionais. Vários países
conduziram inquéritos de abordagem STEPwise para a
Vigilância (STEPS) para avaliar a prevalência de factores
de risco de DNT.

Os países também receberam apoio para realizar acções
de advocacia e implementar actividades de reforço da
prevenção e controlo do cancro, incluindo a detecção
precoce. Os esforços para tratar os principais factores de
risco de DNT - tabagismo, abuso de álcool, inactividade
física e dietas não saudáveis - por meio de prevenção e
controlo estão a ser reforçados.
A Região Africana lidera a adopção do Protocolo para
Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco e mais
oito países ratificaram o Protocolo após um intenso apoio
técnico e capacitação da OMS AFRO.
A OMS também apoiou os países no combate ao duplo
ónus da desnutrição e da obesidade. Foram assistidos
11 países na implementação do projecto de Aceleração
das Melhorias na Nutrição, e mais de 2.600 gestores e
trabalhadores de saúde foram formados na recolha e
utilização de dados de vigilância nutricional para a acção.
A OMS AFRO apoiou 14 Estados Membros na avaliação
da qualidade dos serviços de saúde reprodutiva, materna,
neonatal, infantil e adolescente (RMNCAH) em hospitais,
e a tomar medidas para suprir as lacunas identificadas.
O apoio da OMS ao projecto de Expansão do Acesso
Rápido (RAcE) levou à mudança de políticas nos países,
que expandiram a gestão de casos de paludismo, diarreia
e pneumonia em crianças. A Região também fez da saúde
dos adolescentes um programa líder (ver secção 2.2.4.).
Além disso, sete países têm uma cobertura nacional da
vacina contra o papilomavírus humano (HPV), e 23 países
iniciaram programas piloto para o HPV. Mais de 6 400 000
raparigas foram vacinadas até à data.
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FOCO TÉCNICO
INTELIGENTE
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9 de Junho de 201 O fim
da última manifestação de
DVE na Libéria foi
declarado a 6

A epidemia de Ébola na
República Democrática do
Congo foi efectivamente
controlada e declarada
extinta a 2 de Julho de
2017

A Serra Leoa declarou
o fim da transmissão
do Ébola entre
humanos a 17 de
Março de 2016

Avaliação e prevenção do risco de
emergências melhoradas

24
13
22

2

Controlo da epidemia da
doença por Vírus Ébola na
África Ocidental e na
República Democrática
do Congo

Foi realizada a avaliação dos
riscos em 24 países para avaliar
a vulnerabilidade a riscos de
epidemias

OMS AFRO A realizou Revisões
Pós-Acção em 13 países para
ajudar com os planeamentos
futuros
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47
34

Foram realizados 32 Exercícios de
Simulação em 17 países para testar
as capacidades de resposta a
emergências
47 países na Região Africana
submeteram relatórios anuais do
RSI
34 países realizaram avaliações
nacionais de capacidade do RSI
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4

Realinhamento dos
recursos humanos a
nível das Representações: O processo de
revisão funcional

De acordo com a abordagem focalizada no país, o Escritório
Regional concebeu um modelo de análise funcional de
aplicação aos países cuja aplicação tem permitido avaliar:

• as necessidades dos recursos humanos e
• as prioridades nacionais.

No final de
2017, um
total de
Prevê-se
rever
um total de

14
32

5

Criação de pólos
de emergência em
Dakar e Nairobi

O Escritório Regional descentralizou a gestão das emergências
através da criação de

1

centro
operacional

1

gabinete
de ligação

em Dacar (para a
África Central
e Ocidental)

em Adis Abeba
(para o CDC de
África)

Representações
tinham sido
revistas

Representações
em 2018

1 centro
operacional
em Nairobi (para o
Sul e Leste de
África)

O Escritório Regional lançou uma avaliação intercalar
independente liderada pela Unidade de Avaliação da Sede.
A avaliação intercalar concluiu que:

O consenso geral é que o processo de
revisão funcional é um exercício muito
importante e oportuno que é bem recebido
pelos funcionários das Representações e
dos Escritórios Regionais.

A Direcção Executiva também
realçou a necessidade de agrupar
os países com necessidades
semelhantes para garantir um
apoio coordenado aos grupos de
países. Foi feita uma categorização
dos países com base no desempenho
dos sistemas de saúde com vista à
Cobertura Universal de Saúde (CUS)

6

Bom uso do dinheiro
na compra de bens
e serviços
Ao abrigo da Agenda de Transformação, os
processos de compra foram reforçados.
Estes utilizam:

uma abordagem de
bom uso do
dinheiro

&

um processo de
licitação
competitivo.
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2.3

OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS
RECEPTIVAS
OBJECTIVO
O objectivo desta área de incidência é
de garantir que o Secretariado da OMS
na Região Africana evolui para uma
organização com funções capacitadoras
que apoiem de modo eficiente a
concretização dos programas. Esta área
tem os seguintes resultados: contratação
de pessoal adaptada às necessidades
a todos os níveis da Organização;
financiamento e alocação de recursos
alinhados com as prioridades; e garantia
de responsabilidade administrativa,
transparência e gestão de riscos.
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Concretizações
2.3.1. Melhor responsabilidade administrativa,
transparência e gestão de riscos

e os destinatários dispõem das funções de controlo
necessárias para garantir a conformidade com os requisitos
de monitorização e notificação.
2. Melhor partilha de informações

A Iniciativa de Reforço da Responsabilidade e do Controlo
Interno (AICS), lançada em 2015, deu lugar a um conjunto
de iniciativas de apoio à Agenda de Transformação.
Os principais objectivos da iniciativa são de reforçar a
adequação e a eficácia do contexto de controlo interno
graças a uma maior responsabilidade, transparência e
conformidade; um melhor desempenho de cada membro
do pessoal e dos centros orçamentais; e o desenvolvimento
de mecanismos de medição, monitorização e informação
sobre os progressos e as tendências. Para apoiar a AICS e
garantir uma abordagem estratégica, transparente e eficaz
da gestão dos riscos e da conformidade, foi formalmente
criado em Abril de 2016 no Escritório Regional o Comité
de Gestão de Riscos e Conformidade (CRMC). A seguir
enumeram-se algumas concretizações constatadas entre
Fevereiro de 2015 e Abril de 2018:
1. Melhor conformidade e garantia de qualidade
Foram realizadas quatorze auditorias internas e 12
auditorias externas entre Fevereiro de 2015 e Abril de
2018, com um total de 701 recomendações de auditoria.
Dessas auditorias, quatro relatórios internos de auditoria e
nove externos foram totalmente concluídos para satisfação
dos auditores até Abril de 2018, e outras auditorias estão
em fases diversas de implementação. Também foram
encerrados durante o mesmo período 14 relatórios de
auditoria realizados antes de 2015. Além disso, nenhum
relatório de auditoria realizado desde 2016 teve uma
classificação insatisfatória, tendo sido todos total ou
parcialmente satisfatórios - uma melhoria considerável em
relação aos anos anteriores.
O Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna (IOS)
concluiu uma avaliação das funções de conformidade
e garantia de qualidade utilizando auditorias internas e
externas. A avaliação constatou que, com base nos países
auditados, os controlos internos na região melhoraram
significativamente. Entre Agosto de 2015 e Setembro de
2017, a eficácia geral do controlo melhorou de 50% em
2015, quando a OMS AFRO foi a última entre os principais
Escritórios, para 77% em 2017, o que nos coloca em
terceiro lugar entre os cinco principais escritórios medidos.
Houve melhorias nos relatórios da Cooperação Financeira
Directa (CFD). O número de relatórios em atraso foi
reduzido em 60% entre Fevereiro de 2015 e Abril de
2018. Foi elaborado e aprovado pelo Comité Regional de
Conformidade e Gestão de Risco (CRMC) um novo Quadro
de Responsabilidade e Garantia da CFD para garantir que
os fundos da CFD são utilizados para os devidos objectivos,

Foi lançado um site intranet específico em inglês e francês
para fornecer à equipa informações e documentos de
orientação sobre os quadros de responsabilidade e
controlo interno. Foi publicado neste site um total de 626
documentos sobre políticas, procedimentos operacionais
padrão (POP) e listas de verificação de controlo interno,
e os principais documentos foram traduzidos para os
idiomas de trabalho da Região. Além disso, foram criados
espaços colaborativos para facilitar a informação atempada
e a partilha de melhores práticas. Foram identificados os
pontos fracos do controlo sistémico em toda a Região, e
estes foram partilhados com os Escritórios Regionais da
OMS nos países para informar as suas intervenções.
3. Formação específica e apoio nacional directo
Utilizando os dados de monitorização do desempenho
dos KPI, os resultados de auditorias e outras avaliações
dos centros orçamentais, estão a ser elaborados
programas de formação específicos para abordar os
pontos fracos identificados em toda a Região e dentro de
áreas específicas de trabalho, como os requerentes de
aquisições. No passado, essas informações não estavam
imediatamente disponíveis, o que significava que os
programas de formação não abordavam necessariamente
as causas profundas do desempenho insuficiente. As
formações são realizados em sessões presenciais ou com
a ajuda de plataformas de aprendizagem de TI, sempre que
possível.
Além disso, a fim de garantir que todos os novos
funcionários dispõem das ferramentas e da base de
conhecimentos necessárias para o desempenho efectivo
de suas funções, foi elaborado e implementado um
programa de iniciação que é agora obrigatório para todos
os funcionários recém-recrutados. Todos os funcionários
administrativos da Região também foram formados após
a conclusão da reestruturação do Grupo orgânico de
Administração Geral.

Utilizando os dados de monitorização do
desempenho dos KPI, os resultados de auditorias e
outras avaliações dos centros orçamentais, estão a
ser elaborados programas de formação específicos
para abordar os pontos fracos identificados em
toda a Região e dentro de áreas específicas de
trabalho, como os requerentes de aquisições.
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A unidade de conformidade coordena missões
multifuncionais de avaliação Administrativa e da Gestão
do Programa (PM & A) em apoio aos Escritórios Nacionais
da OMS. O âmbito dessas avaliações foi expandido para
incluir aspectos de gestão de programas e de liderança
estratégica, e agora as avaliações são realizadas no
prazo de seis meses após uma mudança na liderança de
um Escritório Nacional. As avaliações de conformidade
e PM & A foram realizadas em 27 Estados-Membros. As
melhores práticas identificadas durante essas avaliações
são partilhadas com todos os escritórios.
Foram efectuadas sessões de informação em todos os
centros orçamentais durante a entrada em aplicação
da lista de verificação de auto-avaliação dos controlos
internos e dos registros de risco, para garantir que os
gestores aos vários níveis adoptam as ferramentas e
as usem para gerir com eficácia os riscos nos seus
respectivos contextos.
Foi fornecida formação relevante sobre prevenção da
fraude e ética ao pessoal dos Escritórios Nacionais e os
avisos de fraude, de irregularidades financeiras e de má
conduta do pessoal são sistematicamente notificados
ao Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna (IOS) na
sede.
4. Melhor colaboração com os Estados-Membros
A fim de reforçar a colaboração entre ministérios da saúde
(MdS) e funcionários da OMS e melhorar a conformidade
a nível nacional, foi desenvolvido e totalmente aplicado
em 2017 um manual sobre regras de trabalho da OMS.
O manual foi distribuído a todos os MdS da região e os
Escritórios Nacionais organizaram formação pertinente
com as suas contrapartes nacionais. O manual tem como
objectivo conscientizar o pessoal dos Ministérios da Saúde
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sobre as regras e procedimentos da OMS e melhorar a
conformidade na área de Cooperação Financeira Directa
(CFD), aquisições e viagens.
5. Melhor governação e supervisão
Após o estabelecimento da CRMC, foram feitos grandes
esforços para juntar as várias iniciativas de reforço do
controlo existentes na organização.
No quadro duma avaliação das funções de conformidade
e garantia de qualidade no Escritório Regional (AFRO),
a unidade de conformidade foi transferida para o Grupo
orgânico de Gestão Geral, abrindo caminho a uma
abordagem mais coordenada e coesa do reforço do
ambiente de controlo, alavancando os recursos limitados.
O Comité Consultivo Independente de Supervisão de
Peritos (IEOAC) referiu-se a isto como melhor prática e
encorajou avaliações semelhantes noutros escritórios
regionais para garantir que as unidades de conformidade
agem como uma “segunda linha de defesa”.

Em Setembro de 2017, a criação de comités
locais de conformidade e gestão de risco em
todos os centros orçamentais da Região tornou-se
obrigatória, para garantir uma supervisão
adequada a todos os níveis na região.

Em 2017, após a aprovação pelo CRMC de uma
política de garantia de Cooperação Financeira Directa
(CFD) regional, foram iniciadas missões de garantia de
qualidade para avaliar a utilização dos fundos de CFD
pelos Parceiros de Implementação e para reforçar a
responsabilização das actividades financiadas pelo CFD.
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Foi criada uma nova equipa de garantia de CFD, que
efectua as missões de avaliação, e já realizou cinco dessas
avaliações com base num trabalho de perfil de risco.
As missões de avaliação fornecem uma garantia muito
necessária aos parceiros que expressaram repetidamente
preocupações nesta área.
Em Setembro de 2017, a criação de comités locais de
conformidade e gestão de risco em todos os centros
orçamentais da Região tornou-se obrigatória, para garantir
uma supervisão adequada a todos os níveis na região.
Mais recentemente, em Março de 2018, também foi
criado um comité de conformidade e gestão de risco no
Grupo orgânico de Gestão Geral no Escritório Regional,
para monitorizar a conformidade, a gestão de risco e o
desempenho dos centros orçamentais em relação aos KPI
de gestão, e priorizar e coordenar o apoio necessário aos
centros orçamentais com base na análise de tendências.
Em Novembro de 2015 foi introduzida pela sede da OMS
uma Política de Gestão de Riscos Corporativos. Desde
então, a gestão de riscos na Região Africana da OMS
melhorou, com a implementação de uma ferramenta
electrónica de gestão de riscos, incluindo um registo
de riscos on-line e fluxos de trabalho electrónicos. Os
centros orçamentais actualizam os seus riscos e planos
de mitigação de forma contínua, e os resultados são de
seguida notificados ao CRMC. Os centros orçamentais
na AFRO identificaram as suas exposições ao risco e os
planos de mitigação associados. Os riscos identificados,
incluindo os riscos críticos para a entrega 2016/17,
foram noificados ao Comité de Programa, Orçamento e
Administração (PBAC) do Conselho Executivo em Maio de
2017. Será apresentada ao PBAC uma actualização sobre
os riscos e medidas de mitigação em Maio de 2018.
6. Expectativas claramente definidas e monitorização e
avaliação robusta: Principais Indicadores de Desempenho da
Gestão e Quadro de Resultados
No total, foram introduzidos em 2015 12 Indicadores
Principais de Desempenho (KPI) de gestão para os
Escritórios Nacionais, que abrangem funções de
capacitação relacionadas com as finanças, o orçamento,
a segurança; serviços administrativos, gestão de recursos
humanos; e auditoria e conformidade. Em 2016, o número
de KPI foi alargado para 23 e a Região começou a vincular
a avaliação de desempenho dos centros orçamentais,
gestores de orçamento e funcionários que trabalham
nas funções de capacitação aos resultados dos KPI,
usando o sistema existente de gestão e desenvolvimento
de desempenho (PMDS). O quadro de resultados foi
também completamente reformulado em 2017, com
o desenvolvimento e implementação de indicadores
adicionais para programas técnicos e KPI específicos de
gestão para centros orçamentais no Escritório Regional.

A notificação e a transparência dos progressos foi
obtida com o desenvolvimento de três painéis que
incluem elementos de análise de tendências e permitem
intervenções focadas. Também são partilhados relatórios
trimestrais detalhados de feedback com todos os centros
orçamentais. Como forma de reconhecer o desempenho
do pessoal e do Escritório Nacional, em Outubro de
2017, durante uma reunião regional de todos os chefes
da administração dos Escritórios Nacionais, os centros
orçamentais com melhor desempenho foram oficialmente
reconhecidos numa cerimónia de prémios. O uso de KPI é
amplamente aceite na Região, e contribui fortemente para
o progresso positivo no reforço do contexto de controlo
interno, e é considerado em toda a Organização como
uma melhor prática.
Além disso, para medir o desempenho geral da OMS na
sua contribuição para as metas de saúde priorizadas,
foram definidos 44 indicadores, incorporados num
Quadro de Resultados. Este Quadro está dividido em
12 KPI de gestão ‘facilitadores’ e 32 KPI ligados ao
programa. Todos os países da Região Africana da OMS
vão monitorizar 13 KPI de gestão e programáticos, e
outros sete seleccionados pelo Escritório Nacional e que
correspondem a prioridades específicas de cada país.
Este Quadro vai pôr em destaque as áreas de programa
negligenciadas, e vai sugerir prioridades para o
financiamento da OMS. A informação dada pelos
indicadores irá mostrar o progresso na implementação
do programa, as provas de concretizações e o
reconhecimento das contribuições do pessoal. Também
reforça a influência nas discussões com os Ministérios
da Saúde, permitindo um maior alinhamento com as
prioridades definidas pelos governos. Os KPI também
podem motivar o financiamento dos doadores e dos
parceiros. Graças aos KPI, os doadores e parceiros
podem avaliar o desempenho da OMS nos objectivos de
saúde priorizados. Por exemplo, o Departamento para o
Desenvolvimento Internacional (DFID) do governo do Reino
Unido incluiu três indicadores específicos da AFRO no seu
quadro de resultados para a OMS, que vincula 50% das
suas contribuições voluntárias principais ao desempenho
da OMS.
2.3.2. Realinhamento dos recursos humanos a nível
Regional e das Equipas de Apoio Inter-países
Após uma revisão externa dos recursos humanos que
garantiu uma abordagem objectiva e baseada em provas,
foi concluído um realinhamento significativo dos recursos
humanos com as necessidades prioritárias de saúde tanto
a nível Regional como ao nível das Equipas de Apoio
Inter-países (IST). Esta foi uma grande concretização da
Agenda de Transformação. Foram desenvolvidos novos
organogramas com base num processo consultivo, e foi

Produzir Resultados e Causar Impacto 27

Impact on the changing world

28

Produzir Resultados e Causar Impacto

PR O G R E SSOS R E ALIZ AD OS

utilizado um critério objectivo para avaliar os níveis de
pessoal necessários, e descrições de postos revistas
que articulam claramente as prioridades programáticas.
O trabalho de equiparação do pessoal a esses cargos
foi concluído. Para melhorar a supervisão, as IST enviam
agora relatórios e pedidos nacionais de apoio técnico
directamente aos seus directores de grupo orgânico,
que estão centralizados no Escritório Regional. As IST
continuam a manter uma presença de coordenação
sub-regional, localizada em Harare, Libreville e
Ouagadougou.
A OMS aumentou o número de funcionários femininos na
organização, no quadro dos seus esforços para alcançar
o equilíbrio de género. Actualmente, cerca de um terço do
pessoal internacional do Escritório Regional Africano da
OMS é do sexo feminino. Entre 2015 e Dezembro de 2017,
o pessoal feminino que ocupa posições internacionais
de longo prazo aumentou 4,5%. A AFRO implementou
actividades de divulgação para aumentar o número de
funcionários femininos. A OMS AFRO também lançou
uma campanha de recrutamento de mais estagiários,
Voluntários da ONU e Responsáveis Profissionais Júnior
(JPO) para desenvolver capacidades a nível júnior. Quando
só havia em 2015 10 estagiários e nenhum Voluntário
da ONU ou Responsável Profissional Júnior, o Escritório
Regional em 2017 recrutou um total de 70 estagiários,
Voluntários da ONU e JPO.
2.3.3. Realinhamento dos recursos humanos ao nível
dos Escritórios Nacionais: o processo de avaliação
funcional
Em consonância com a abordagem centrada no país,
o Escritório Regional elaborou um modelo de avaliação
funcional nacional que está a ser utilizado para avaliar
as necessidades de recursos humanos e as prioridades
dos países. Um trabalho de equiparação de pessoal
semelhante ao do nível regional já começou: até ao final
de 2017, tinha sido avaliado um total de 14 Escritórios
Nacionais. A conclusão de uma avaliação intercalar
do Escritório Regional afirmou que: “É consenso geral
que o processo de avaliação funcional é um trabalho
muito importante e oportuno, bem recebido pelos
Representantes Nacionais da OMS e pelo pessoal dos
Escritórios Regionais”.
Uma análise interna pôs em evidência quatro funções
centrais que a OMS deverá desempenhar. Essas funções
são: apoio à coordenação sanitária; produção e divulgação
de informação sobre saúde; apoio ao reforço dos sistemas
de saúde, incluindo os sistemas distritais de saúde; e
preparação para surtos e emergências. A execução das
funções centrais listadas acima requer na maior parte
dos Escritórios Nacionais capacidades e conhecimentos
suplementares. Também requer a presença física da OMS
a nível sub-regional (nos países grandes) ou uma cobertura
funcional (nos países mais pequenos).

Realinhamento dos
Representações

Representações
tinham sido revistas
Representações
Prevê-se rever

Foi realizada uma classificação dos países com base no
desempenho do sistema de saúde em relação à Cobertura
Universal de Saúde (CUS), a saber: países que requerem
esforços significativos para impulsionar o movimento
em direcção à CUS; aqueles que estão em trajectória
acelerada em direcção à concretização da CUS; e aqueles
que estão próximos ou já concretizaram a CUS. Também
foram tidos em consideração o nível das operações de
emergência, dos riscos de emergência e a preparação
do país. Com base nos critérios referidos acima foram
propostos quatro grupos de países. Os detalhes da
composição de cada equipa para os países dentro de
um grupo variam de acordo com as necessidades do
país, a presença e as capacidades dos parceiros, e as
perspectivas de mobilização de recursos. A classificação
também destaca o tipo de apoio exigido pela mudança
estratégica para a abordagem centrada no país do 13º
Programa Geral de Trabalho (GPW).
Na determinação das estruturas dos países, a avaliação
funcional conseguiu um melhor alinhamento com os
processos organizacionais em curso. Incorporou o
modelo administrativo de Emergências de Saúde da
OMS para garantir que os Escritórios Regionais da OMS

A OMS aumentou o número de funcionários
femininos na organização, no quadro dos seus
esforços para alcançar o equilíbrio de género.
Actualmente, cerca de um terço do pessoal
internacional do Escritório Regional Africano da
OMS é do sexo feminino.
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estão operacionalmente prontos e têm a capacidade de
produzir resultados de qualidade em países afectados por
emergências. Em 2018 está prevista a avaliação de 32
Escritórios Nacionais, começando pelo Botswana, seguido
pelo Quénia.

e Gestão e Administração. Os pólos foram criados no
segundo semestre de 2017 e em 2018 estão em pleno
funcionamento. Prevê-se que contribuam com um apoio
importante para a capacidade operacional do Programa de
Emergências.

2.3.4. Criação de pólos de emergência em Dakar e
Nairobi

2.3.5. Melhor custo-eficácia na aquisição de bens e serviços

Para gerir de forma eficaz e eficiente as emergências de
saúde, o Escritório Regional descentralizou a gestão de
emergências com a criação de dois centros operacionais
em Dakar (para a África Central e Ocidental); em Nairobi
(para a África Austral e Oriental) e um escritório de ligação
em Addis Ababa (para o CDC Africano).
O objectivo dos pólos é construir e apoiar capacidades nos
Estados Membros, e alavancar a colaboração existente
com parceiros regionais e sub-regionais, incluindo Agências
das Nações Unidas e Comunidades Económicas Regionais
(CER), e outros parceiros operacionais. Os pólos também
servem para reforçar a comunicação e as parcerias.
Cada pólo é constituido por funcionários que cobrem as
cinco áreas de trabalho do Programa de Emergências
Sanitárias da OMS na Região Africana: Gestão de Perigos
Infecciosos, Preparação do País para Emergências
Sanitárias e RSI, Gestão da Informação sobre Emergências
Sanitárias e Avaliações de Risco, Operações de Emergência
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A aquisição de bens e serviços absorve um quarto da
despesa na Região Africana. Tanto as auditorias internas
como as externas incentivaram a responsabilidade e a
observância de políticas nos processos de aquisição.
Da mesma forma, os Estados-Membros, os doadores
e as outras partes interessadas, incluindo o público em
geral, esperam que a OMS forneça uma boa relação
custo-eficácia. As aquisições são portanto uma área da
gestão com importância crítica. O Escritório Regional
analisou por conseguinte formas inovadoras de poupar
dinheiro e alocar recursos e fundos de forma eficiente,
usando uma abordagem de melhor relação custo-benefício.
Utiliza-se um processo de licitação competitiva, definido
como uma oferta que fornece a melhor combinação de
especificações técnicas, qualidade e preço. Para avaliar a
eficácia dessa mudança do processo, foi avaliada em 2017
uma amostra de 19 transacções, na base do custo-eficácia.
Verificou-se que foram poupados 1,4 milhões de US$. Estes
resultados são encorajadores, e põem em evidência uma
utilização mais eficaz dos recursos e a afirmação de uma
cultura de melhor custo-benefício.
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OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS
RECEPTIVAS

1

Melhor responsabilização administrativa,
transparência e gestão dos riscos

2015:
O Projecto de Reforço de
Responsabilização e dos
Controlos Internos (AICS) foi
lançado e tem implementado
várias iniciativas para apoiar a
Agenda de Transformação

2

1
2
3

Melhor conformidade e
garantia de qualidade
Melhor partilha de
informações

Formação específica e apoio
directo aos países

Um Quadro dos
Principais Indicadores
de Desempenho (PID)

Foi criado um Quadro de Resultados para medir o
desempenho da OMS no contributo para os objectivos
priorizados da saúde

3

4
5
6

Maior envolvimento com os
Estados-Membros
Melhor governação e supervisão
Expectativas claramente definidas e
monitorização e avaliação robustas:
Principais Indicadores de
Desempenho Administrativo e Quadro
de Resultados

Realinhamento dos
recursos humanos a nível
Regional e das Equipas
de Apoio Interpaíses

ISTO INCLUI

12

Principais Indicadores
de Desempenho
Administrativo

32

Principais Indicadores
de Desempenho
relacionados com o
programa

Este Quadro irá realçar as áreas negligenciadas do programa
e irá sugerir onde é que a OMS deve priorizar o financiamento

Principais Indicadores de Desempenho Administrativos
Abrangem as funções facilitadoras relacionadas
com as finanças, orçamento, segurança; serviços
administrativos, gestão de recursos humanos; e
auditorias e conformidade
Ligam o desempenho administrativo às realizações
dos PID com o PMDS
Melhor notificação e transparência dos progressos
através de três painéis
Reconhecimento do desempenho dos funcionários
e da Representação
Amplamente aceite na Região como um reforço do
ambiente de controlo interno e uma melhor prática
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Foram desenvolvidos novos
organogramas com base num processo

consultivo, com descrições revistas dos cargos
que articulam de forma clara as prioridades do
programa
A OMS procurou aumentar o número de
funcionárias na organização, como parte dos seus
esforços para alcançar o equilíbrio entre os
géneros. Entre 2015 e Dezembro de 2017, a

percentagem de funcionárias que
ocupavam cargos internacionais a longo
prazo tinha aumentado 4,5%.
De apenas 10 estagiários e nenhum voluntário da
ONU e JPO em 2015, em 2017 o Escritório Regional

recrutou um total de 70 estagiários,
voluntários da ONU e JPO
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4

Realinhamento dos
recursos humanos a
nível das Representações: O processo de
revisão funcional

De acordo com a abordagem focalizada no país, o Escritório
Regional concebeu um modelo de análise funcional de
aplicação aos países cuja aplicação tem permitido avaliar:

• as necessidades dos recursos humanos e
• as prioridades nacionais.

No final de
2017, um
total de
Prevê-se
rever
um total de

14
32

5

Criação de pólos
de emergência em
Dakar e Nairobi

O Escritório Regional descentralizou a gestão das emergências
através da criação de

1

centro
operacional

1

gabinete
de ligação

em Dacar (para a
África Central
e Ocidental)

em Adis Abeba
(para o CDC de
África)

Representações
tinham sido
revistas

Representações
em 2018

1 centro
operacional
em Nairobi (para o
Sul e Leste de
África)

O Escritório Regional lançou uma avaliação intercalar
independente liderada pela Unidade de Avaliação da Sede.
A avaliação intercalar concluiu que:

O consenso geral é que o processo de
revisão funcional é um exercício muito
importante e oportuno que é bem recebido
pelos funcionários das Representações e
dos Escritórios Regionais.

A Direcção Executiva também
realçou a necessidade de agrupar
os países com necessidades
semelhantes para garantir um
apoio coordenado aos grupos de
países. Foi feita uma categorização
dos países com base no desempenho
dos sistemas de saúde com vista à
Cobertura Universal de Saúde (CUS)

6

Bom uso do dinheiro
na compra de bens
e serviços
Ao abrigo da Agenda de Transformação, os
processos de compra foram reforçados.
Estes utilizam:

uma abordagem de
bom uso do
dinheiro

&

um processo de
licitação
competitivo.
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2.4

COMUNICAÇÃO E PARCERIAS

OBJECTIVO
Essa área de incidência busca promover
uma organização mais receptiva e
interativa, a nível interno entre os membros
da equipa e externo com as partes
interessadas. A reforma da gestão nesta
área procura uma cultura reforçada de
avaliação e uma melhor comunicação
estratégica. Está também alinhada
com a reforma da governação através
da simplificação da notificação pelos
Estados-Membros e da comunicação com
estes, e de envolvimento reforçado e eficaz
de outras partes interessadas.
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Concretizações
2.4.1. Melhor Comunicação Interna
Foi concluída uma avaliação básica da capacidade de
comunicação interna e externa, e o resultado foi utilizado
para desenvolver uma estratégia regional de comunicação.
Para melhorar a comunicação interna, o Programa de
Comunicações organizou regularmente e em tempo útil
briefings sobre a Agenda de Transformação e os relatórios
de missão e as reuniões da Directora Regional. Estes
foram publicados na intranet da OMS AFRO. O pessoal
de chefia do Escritório Regional recebe agora formação
em comunicação social e comunica com mais frequência
com a imprensa. Além disso, foi criada uma plataforma
de sugestões on-line para incentivar os funcionários a
contribuir livremente com ideias e iniciar discussões. Foi
criada outra plataforma on-line para reunir, monitorizar,
avaliar e notificar as actividades realizadas no âmbito da
Agenda da Transformação.
O trabalho nos três níveis da Organização (Sede, Escritório
Regional e Escritórios Nacionais) também foi reforçado.
Segundo as directrizes do Quadro de Resposta a
Emergências19, quando uma emergência é classificada após
uma avaliação de risco, os escritórios da OMS a todos
os níveis estão prontos para reorientar recursos a fim de
fornecer apoio. Em 2018, a formação de pré-destacamento
tem sido realizada no âmbito da Rede de Comunicações
de Emergência para reforçar as competências dos peritos
em comunicação, no quadro da resposta da OMS às
emergências de saúde pública. O objectivo da formação
é de ter um grupo regional de até 20 responsáveis de
comunicação da OMS que serão enviados para as
emergências de saúde, e uma rede de até 20 funcionários
de comunicação dos Ministérios da Saúde familiarizados
com os procedimentos de operações de emergência da
OMS e formados para responder de forma eficaz durante
uma emergência de saúde pública.
Outro exemplo do sucesso dessa comunicação reforçada
é a coordenação da Equipa de Resposta a Emergências
durante o surto de Ébola na República Democrática do
Congo. Foi realizada diariamente uma tele-conferência dos
três níveis na sala SHOC (Centro Estratégico de Operações
Sanitárias) do Escritório Regional entre o Escritório
Nacional, o Escritório Regional e a Sede. Foram realizadas
discussões sobre todos os aspectos da resposta, que
revelaram a capacidade dinâmica das operações da OMS
em situações reais e em curso no terreno.

2.4.2. Fortalecimento da comunicação externa
O empenhamento pró-activo da comunicação social
estratégica regional e mundial e das partes interessadas
deu lugar a uma maior conscientização sobre questões
de saúde nos Estados Membros, e demonstrou as
funções abrangentes da OMS. Também informou as
partes interessadas sobre as mudanças organizacionais
que se estão a desenvolver no âmbito da Agenda de
Transformação. Isto foi conseguido através da criação
de relações de trabalho mais estreitas com os centros
de comunicação social, e da obtenção de faixas horárias
regulares nos principais canais de televisão e rádio dentro
da Região. Também se incluem nos desenvolvimentos
positivos o lançamento do aplicativo Poppulo, a produção
de artigos noticiosos publicados regularmente, a cobertura
de eventos multimédia e as publicações. Estas publicações
incluem o emblemático Relatório da Nutrição20 em África
lançado em Novembro de 2017, o primeiro Relatório Anual
do novo Programa de Emergências Sanitárias21, a Agenda
de Transformação do Secretariado da OMS na Região
Africana22, o Programa de Transformação da Saúde em
África23 e o Trabalho da OMS na Região Africana24. O
grupo orgânico de Comunicações vai lançar uma nova
publicação na segunda fase da AT intitulada ‘Colocar as
Pessoas no Centro de Mudança’25 para orientar os próximos
dois anos da Agenda.

Em 2018, a formação de pré-destacamento tem
sido realizada no âmbito da Rede de Comunicações
de Emergência para reforçar as competências dos
peritos em comunicação, no quadro da resposta da
OMS às emergências de saúde pública.

A OMS também patrocinou, num outro esforço de
colaboração, o Prémio Africano de Jornalismo Médico
e de Saúde da CNN Multichoice 2016. Trata-se do mais
prestigiado e respeitado Prémio para jornalistas em todo o
continente africano. O seu objectivo é reforçar a importância
do papel dos jornalistas no desenvolvimento da África e
recompensar, reconhecer e incentivar o talento jornalístico
em todas as disciplinas da comunicação social26.
A actividade nas redes sociais também melhorou
significativamente, e em Dezembro de 2017, a OMS na
Região Africana recebeu mais de 12 milhões de tweets,
relactivamente aos 3,3 milhões de 2015.

19 Quadro de Resposta de Emergência, Organização Mundial da Saúde: Genebra; 2013
20 Relatório da Nutrição em África, Escritório Regional para África da Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2017
21 Programa de Emergências de Saúde da OMS na Região Africana: Relatório Anual 2016. Organização Mundial da Saúde: Genebra; 2017
22 A Agenda de Transformação do Secretariado da Organização Mundial de Saúde na Região Africana 2015 -2020, Escritório Regional para África da Organização Mundial de Saúde: Brazzaville; 2015
23 O Programa de Transformação da Saúde em África 2015–2020: Uma Visão para a Cobertura Universal de Saúde. Escritório Regional para a África da Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2015
24 O trabalho da OMS na Região Africana, 2015-2016, Relatório da Directora Regional. Escritório Regional para África da Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2016
25 A Agenda de Transformação do Secretariado da Organização Mundial da Saúde na Região Africana: Fase 2, Colocar as Pessoas no Centro de Mudança. Escritório Regional para a África da Organização Mundial da Saúde: Brazzaville; 2018
26 Bem-vindo ao site da CNN MultiChoice African Journalist Awards, 2016, Consultado em 05/05/2018 [https://africa.cnnjournalistaward.com/en/home/] Escritório Regional para África da Organização
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O Programa de Comunicações geriu a página de tweet
da própria Directora Regional para divulgar as actividades
da OMS27. Um canal do Facebook foi lançado em 2017,
que recebeu mais de 1 milhão de consultas. Os principais
acontecimentos da OMS/AFRO, como o 1º Fórum Africano
da Saúde da OMS e o 67º Comité Regional, foram
transmitidos em directo no YouTube.
A Organização lançou um novo site, profissional e fácil de
usar, que permite um maior acesso à informação. O novo
site originou um aumento das visualizações de páginas
dos sites Regionais e Nacionais de 1,9 milhão de consultas
nos primeiros seis meses do lançamento, comparado com
menos de 0,9 milhões de consultas em 2015. As páginas
do centro de comunicação social foram reformuladas, com
relatórios diários do trabalho da OMS na Região. Além
disso, o website foi reestruturado para permitir o acesso
fácil às páginas específicas dos 47 países, bem como a
questões de saúde abrangidas pelas áreas de trabalho da
OMS AFRO28. No âmbito da Agenda de Transformação
tem-se afastado o site da abordagem programática
aproximando-o de temas de saúde e de questões
transversais.

No contexto dos surtos de doenças e outras emergências,
a OMS AFRO destacou Responsáveis de Comunicação
nos termos dos procedimentos operacionais padrão de
resposta. Além disso, o Programa de Emergências de
Saúde da OMS publicou boletins semanais on-line e artigos
noticiosos. Em 2017, a OMS/AFRO divulgou 43 edições
do Boletim Semanal sobre Surtos e Outras Emergências,
incluindo 245 artigos. Foi produzido um total de 42
relatórios externos de situação sobre surtos de doença.

A Organização lançou um novo site, profissional
e fácil de usar, que permite um maior acesso à
informação

A Região progrediu no reforço da sua base de recursos
financeiros, colaborando com doadores tradicionais e novos
doadores, e melhorando o acompanhamento dos relatórios
técnicos e financeiros dos doadores. Tem havido um
aumento gradual dos compromissos e apoio dos doadores
em diferentes áreas prioritárias de saúde. Por exemplo,

27 Escritório Regional para África da Organização Mundial da Saúde, Directora Regional, http://www.afro.who.int/regional-director
28 Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para África, http://www.afro.who.int/
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foram desenvolvidos com o DFID uma estrutura pós-acção
e um plano de actividades para o Programa Responder
às Doenças Mortais em África, com a garantia de um
financiamento de mais de 20 milhões de libras esterlinas.
2.4.3. Reforço das parcerias estratégicas
A AFRO participou em vários esforços para reforçar
parcerias em diversas áreas. A seguir, algumas das
principais iniciativas:
1. Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC da África)
A Comissão da União Africana (CUA), em colaboração com
o Escritório Regional para África da Organização Mundial
da Saúde e os parceiros, lançou o Centro Africano de
Prevenção e Controlo de Doenças em África em Janeiro
de 2015. Este foi criado a partir da necessidade urgente
de instaurar estruturas para apoiar os países africanos
e contribuir para os esforços de prevenção, previsão,
detecção e resposta eficaz às emergências, e criar a
capacidade necessária para proteger as comunidades em
todo o continente Africano. O Programa de Emergências de
Saúde da OMS está a trabalhar em estreita colaboração
com o CDC da África através do escritório de ligação em
Adis Abeba.
2. Declaração de Addis sobre imunização
Na Assembleia Mundial da Saúde de 2012, os 194
Estados-Membros - incluindo os da Região Africana subscreveram o Plano de Acção Mundial de Vacinas e
comprometeram-se a alcançar 90% de cobertura nacional
de vacinação até 2020. Para o conseguir, a Região Africana
adoptou o Plano Estratégico Regional de Imunização
que fixa metas ambiciosas, incluindo a erradicação da
poliomielite e a eliminação do sarampo, da rubéola e do
tétano materno e neo-natal até 2020. A Declaração de
Addis sobre Imunização - uma promessa histórica subscrita
pelos Chefes de Estado na 28ª Cimeira da União Africana
realizada em Janeiro de 2017 - tem por objectivo aumentar
a vontade política de alcançar essas metas mundiais e
regionais.
3. Plataforma Harmonização para a Saúde em África
Em Março de 2017, a Directora Regional da OMS para a
África liderou o relançamento da plataforma Harmonização
para a Saúde em África (HHA). Em resultado disso, houve
uma estreita colaboração com parceiros das Nações Unidas
e de desenvolvimento da saúde bilaterais e multilaterais,
para acelerar a concretização da cobertura universal de
saúde na Região. É uma nova afirmação do compromisso
da OMS em trabalhar em conjunto com outros parceiros
para promover o desenvolvimento da saúde na Região.

4. Fórum Africano da Saúde
Em Junho de 2017, a OMS organizou o primeiro Fórum
Africano da Saúde com o tema “Colocar as Pessoas em
Primeiro Lugar: O Caminho para a Cobertura Universal de
Saúde em África” em Kigali, no Ruanda. O Fórum permitiu a
discussão de estratégias sobre as dificuldades persistentes
da saúde pública na Região, e explorou maneiras de os
parceiros contribuírem para a agenda de reformas da
OMS. Atraiu novos actores mundiais da saúde, como
organizações juvenis, universidade e sector privado. Um
dos principais resultados da reunião foi o Apelo à Acção de
Kigali, cuja implementação está a ser monitorizada de perto
com um roteiro.
5. Acordo de Cooperação Organização Mundial da Saúde-União
Internacional das Telecomunicações
Em Outubro de 2017 foi alcançado um novo marco,
quando o Escritório Regional da OMS para a África e a
União Internacional de Telecomunicações (UIT) assinaram
um Acordo de Cooperação sobre a utilização de serviços
digitais para salvar vidas e melhorar a saúde das pessoas.
A parceria irá explorar soluções inteligentes e económicas,
aproveitando a revolução digital em África para reforçar
os sistemas de saúde. A OMS trabalhou com sucesso
em estreita colaboração com a UIT no passado, como no
programa mDiabetes em 2017, que utiliza a tecnologia
móvel para promover um acesso mais equitativo aos
cuidados tendo em conta factores financeiros, geográficos
ou sociais.

Em Junho de 2017, a OMS organizou o primeiro
Fórum Africano da Saúde com o tema “Colocar
as Pessoas em Primeiro Lugar: O Caminho para
a Cobertura Universal de Saúde em África” em
Kigali, no Ruanda.

As concretizações evidenciadas neste relatório mostram a
eficácia da Agenda de Transformação na Região Africana
para a produção de resultados que têm um impacto na
saúde das populações da Região, e para orientar os
países na direcção dos objectivos de saúde da Agenda
de Desenvolvimento Sustentável. Essas reformas foram
validadas por uma avaliação independente da Agenda de
Transformação, um inquérito sobre a percepção do pessoal,
e por consultas com as principais partes interessadas
e consultores. As mudanças na Organização da Região
Africana da OMS são evidentes; estamos a tornar-nos numa
Organização eficaz, responsável, transparente e orientada
para os resultados, desejada por todos. No futuro, vamos
concentrar-nos nas seguintes áreas.
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COMUNICAÇÃO E PARCERIAS
EFICAZES

1

Comunicações
internas melhoradas
O Programa de Comunicação forneceu
instruções sobre a Agenda de Transformação
e sobre os relatórios de missão e reuniões
da Directora Regional e dos directores dos
Grupos Orgânicos

Os Funcionários Superiores do Escritório
Regional recebem agora formação em meios
de comunicação e interagem mais
frequentemente com a imprensa.

2

Comunicações
externas reforçadas

Relações profissionais
mais próximas com
os media
OMS
atribuição
a edição
de 2016

foram criadas, obtendo horários
regulares em canais importantes
de televisão e rádio na Região.

Atribuição do prémio de jornalismo
na área médica e da saúde
Multichoice Best African Journalist

12

de apontamentos por tweet
Até Dezembro de
comparativamente a,
2017, a OMS na
Região Africana
milhões
milhões
tinha recebido mais de
em 2015

3.3
1 milhões
pessoas

Em 2017 foi lançado um canal pelo
Facebook o que deu acesso a pelo menos
Foi reforçado o trabalho entre os três
níveis da Organização.

Sede

Os principais eventos da OMS AFRO,
como o primeiro Fórum da
Saúde Africana da OMS e o 67º
Comité Regional foram

retransmitidos
em directo
no YouTube

Foi lançada uma nova página da internet, profissional
e fácil de utilizar, resultando num aumento do número
de visitas às páginas Regionais e Nacionais de

1.9

comparando
com menos
de visitas em
de
seis meses

milhões

0.9 milhões

de visitas em
todo o ano de
2015

Escritórios Regionais
O Programa de
Emergências Sanitárias
da OMS publicou

Representações

A Região realizou progressos no reforço da sua base de
recursos financeiros ao envolver-se com

doadores
tradicionais
e novos
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comunicados e artigos
noticiosos semanais
na internet

assim
como

melhorar o rastreio
dos relatórios técnicos
e financeiros dos doadores.
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3

Parcerias Estratégicas Reforçadas
2015
Janeiro de 2015

A Comissão da União Africana (CUA),
em colaboração com o Escritório Regional da
Organização Mundial da Saúde
para a África e os parceiros lançaram o

Centro de Prevenção e
Controlo de Doenças em África

2016
Fevereiro de 2016

A Directora Regional da OMS para
a África liderou o relançamento da
plataforma de Harmonização da

Saúde em África (HHA)

Adis sobre Vacinação.

2017
Março de 2017
Junho de 2017

A OMS realizou o primeiro

Fórum Africano da Saúde sob o

tema “Colocar as Pessoas em
Primeiro Lugar: O Caminho para a
Cobertura Universal de Saúde em
África”.

Os Chefes de Estado, na 28ª
Cimeira da União Africana,
aprovaram a Declaração de

Outubro de 2017

O Escritório Regional da
OMS para a África e a União
de Telecomunicações
Internacional Assinaram
um Acordo de Cooperação
sobre o uso de serviços
digitais para salvar vidas
e melhorar a saúde das
pessoas.

2018
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3. Conclusão
1. Passar para a segunda fase da Agenda de Transformação
A próxima fase da Agenda de Transformação (Fevereiro de
2018 a Janeiro de 2020) coloca as pessoas no centro da
mudança. Será colocado um foco nos planos de pessoal e
de trabalho, alinhando-os com as prioridades estratégicas
da Organização, num trabalho produtivo com parceria e
partes interessadas, e apoiando os Estados Membros.
Haverá um forte foco no apoio técnico, na produção de
resultados e demonstração do progresso, e na criação de
um impacto positivo nos resultados de saúde na Região
Africana.
2. Alinhamento com o Plano Mundial de Transformação e com o
13º Programa Geral de Trabalho
O Director Geral da OMS, Dr. Tedros, lançou o Plano e
Arquitectura Mundial de Transformação, que procura
uma melhoria extraordinária da saúde mundial durante o
período do 13º Programa Geral de Trabalho (2019-2023). É
gratificante notar que a Agenda de Transformação já está
muito alinhada com as prioridades estratégicas do Plano e
Arquitectura Mundial de Transformação que visam produzir
resultados a nível nacional através da avaliação funcional
dos países; da mudança na cultura organizacional; e das
mudanças no modelo de participação e comunicação
externa da OMS nos três níveis, para garantir o apoio
sustentável à OMS.

La prochaine phase du Programme de
transformation (qui couvre la période allant de
février 2018 à janvier 2020) place les populations
au cœur du changement.

3. Gestão de Mudanças
A OMS AFRO vai esforçar-se por implementar eficazmente
o processo de gestão de mudanças, continuando os
esforços para fazer participar o pessoal nas actividades da
Agenda de Transformação. Isso incluirá o desenvolvimento
do conhecimento e da conscientização do pessoal, por
meio de sessões de informação ou de formação, e a
identificação e apoio aos agentes e defensores da mudança
no Escritório Regional, nas Equipas de Apoio Inter-países e
nos Escritórios Nacionais. Espera-se que a rede de agentes
de mudança criada com voluntários do Escritório Regional
e de 47 escritórios nacionais tenha um papel central neste
processo.
40
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4. Recursos humanos, transição da poliomielite e implementação
dos KPI
São essenciais recursos humanos adequados para
cumprir as prioridades da Região e trabalhar em nome
dos Estados Membros. O processo de realinhamento do
AFRO vai prosseguir nos Escritórios Nacionais da OMS,
com as avaliações funcionais e a divulgação regular de
actualizações. Serão tomadas, em ligação com essas
avaliações funcionais, decisões sobre a transição da
infra-estrutura existente da poliomielite, como o pessoal
e o equipamento necessários para sustentar os esforços
de erradicação e beneficiar outras intervenções de saúde
pública. A OMS AFRO continuará a monitorizar as funções
de gestão através dos KPI, e a operacionalizar o Quadro
de Resultados de KPI para garantir que as prioridades da
Região são correctamente identificadas e apoiadas.
5. Segurança sanitária
As importantes concretizações da equipa de Emergência
Sanitária devem continuar, com o apoio da OMS AFRO aos
Estados-Membros nas operações de detecção, prevenção
e resposta, mas também com o desenvolvimento da
capacidade de segurança sanitária dos Estados-Membros,
através da formação e das funções normativas. Serão
exploradas vias para integrar as actividades de emergência
sanitária na CUS, no HSS e no reforço dos sistemas de
saúde a nível comunitário. A revitalização do Fundo Africano
para Emergências de Saúde Pública, com o envolvimento de
financiadores e parceiros potenciais, será também prioritária.
6. Os ODS, a CUS e o reforço dos sistemas de saúde
A implementação do Quadro para a Acção vai prosseguir,
com incidência na integração de intervenções transversais
de cuidados de saúde. A OMS AFRO vai reforçar a
identificação e a produção de provas para apoiar os
programas existentes em contextos nacionais diferentes,
para ajudar os países a desenvolver sistemas de saúde
receptivos e resilientes centrados nas necessidades e
circunstâncias das pessoas, dando-lhes acesso a serviços
de saúde de qualidade sem ter de passar por dificuldades
financeiras.

S T R AP
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7. Doenças transmissíveis e não transmissíveis e promoção da
saúde ao longo da vida
Os enormes ganhos observados nos últimos anos terão de
ser mais sustentados para garantir que as concretizações
continuam. O trabalho da OMS no VIH/SIDA, na hepatite
viral, na tuberculose, no paludismo, nas doenças tropicais
negligenciadas e a na proteção do ambiente humano
será reforçado. As doenças não transmissíveis são um
fardo crescente e para as enfrentar serão necessários
esforços regionais e mundiais. A saúde materno-infantil
será priorizada com a implementação de programas que
promovem a saúde ao longo da vida, como o programa
líder sobre saúde dos adolescentes.
8. Comunicações
O reforço da comunicação tem formado parte integrante
da Agenda de Transformação desde o início. O progresso
que a Região fez na sua estratégia de comunicação interna
e externa vai prosseguir, passando de uma incidência nos
processos para uma incidência mais forte na produção
de resultados. Em particular, a articulação de histórias de
sucesso a nível nacional vai ser desenvolvida, para que os
parceiros, Ministros da Saúde, comunicação social e outras
partes interessadas estejam cientes dessas conquistas.
9. Parcerias
A plataforma de Harmonização para a Saúde em África
e o Fórum Africano da Saúde criaram uma base sólida
para o desenvolvimento de parcerias na Região. Para
dar continuidade a esse progresso, o Grupo Consultivo
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ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O
FUNDO AFRICANO DE EMERGÊNCIAS DE
SAÚDE PÚBLICA:
OS JOVENS EMPREENDEDORES
AFRICANOS
Um grupo de eminentes jovens empreendedores
filantrópicos reuniu-se com a OMS AFRO em Abuja,
na Nigéria, em Abril de 2018. O objectivo era propor
estratégias inovadoras de mobilização de recursos para o
Fundo Africano para as Emergências de Saúde Pública.
A sugestões incluiram: a aplicação de abatimentos/
subsídios fiscais; as contribuições do sector público;
o envolvimento das empresas para investir no fundo;
a educação em saúde pública/conscientização com o
envolvimento da comunicação social e da indústria da
música, e o ‘crowd funding’; e a gestão sustentável através
do acompanhamento do progresso e da monitorização de
doações e desembolsos.

Independente incentivou o alargamento da participação
à universidade, a novos parceiros potenciais de
financiamento, a filantropos regionais e a organizações da
sociedade civil. O papel de liderança da OMS na promoção
da saúde na Região vai continuar, e a participação dos
Estados Membros e parceiros na segunda fase da Agenda
de Transformação será bem-vindo.
A OMS AFRO vai continuar a defender o aumento das
dotações de saúde nos orçamentos dos Estados-Membros,
e a mobilização por estes de financiamento externo para
acelerar a expansão e implementação de intervenções de
saúde com provas dadas, para a melhoria da saúde da
população. O Secretariado está totalmente empenhado em
trabalhar com os Estados Membros e os parceiros para
garantir o acesso universal a um pacote básico de serviços
essenciais de saúde em todos os Estados Membros da
Região, a fim de alcançar os melhores resultados de saúde
possíveis para as pessoas em África.
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