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A Agenda de Transformação do Secretariado da Organização Mundial da Saúde na 
Região Africana 2015-2020 procura efectivar “a OMS que todos os funcionários e as 
partes interessadas desejam”. Nos últimos cinco anos, a OMS na Região Africana 
tem envidado esforços concertados para se transformar numa organização inovadora, 
proactiva, reactiva, orientada para os resultados, transparente, responsável e com 
recursos adequados. Os Estados-Membros, os parceiros do desenvolvimento, os 
doadores e outras partes interessadas têm apoiado a OMS na implementação desta 
Agenda - e estou muito grata por isso.

A implementação da Agenda de Transformação começou em 2015, o que coincidiu com a 
adopção, a nível mundial, dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável. O Objectivo 3 
consiste em assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos em qualquer 
idade. O Secretariado da OMS na Região Africana aproveitou esta oportunidade 
para institucionalizar a Agenda de Transformação, desenvolvendo o Programa de 
Transformação da Saúde em África 2015-2020: uma visão para a Cobertura Universal 
de Saúde. Este documento serve de quadro estratégico para nortear a contribuição da 
OMS à plataforma do desenvolvimento sustentável em África. O quadro visa assegurar 
o acesso universal a um pacote de serviços essenciais de saúde em todos os Estados-
Membros da Região, alcançando assim a cobertura universal de saúde com um mínimo 
de obstáculos financeiros, geográficos e sociais aos serviços.

PREFÁCIO
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Até à data, podemos observar o impacto da Agenda de Transformação em três áreas 
principais:

(1) A segurança sanitária melhorou através do aumento da capacidade regional e 
nacional para detectar imediatamente e dar uma resposta eficaz às ameaças de 
saúde pública. Muitos dos surtos que enfrentámos foram rapidamente contidos.  

(2) Os Estados-Membros estão a progredir rumo à cobertura universal de saúde  
através de esforços para reforçar os sistemas de saúde. A melhoria do acesso a 
intervenções de saúde com boa relação custo-eficácia está a conduzir a melhores 
resultados de saúde nos Estados-Membros. 

(3) Está a surgir uma cultura organizativa baseada em valores onde o assédio é 
abordado abertamente, e é criado um ambiente respeitoso de trabalho. Estamos 
a testemunhar transformações fundamentais na nossa forma de trabalhar, pensar 
e colaborar com os outros, assim como uma maior responsabilização, eficácia, 
transparência e resultados tangíveis nos países. 

As Séries da Agenda de Transformação visam partilhar as principais realizações desta 
iniciativa em seis brochuras:

• A Brochura 1 da Agenda de Transformação: Intensificar a abordagem 
centrada nos países para um maior impacto na saúde;

• A Brochura 2 da Agenda de Transformação: Reforçar as parcerias para a 
cobertura universal de saúde;

• A Brochura 3 da Agenda de Transformação: Melhoria da capacidade para 
combater as epidemias na Região Africana da OMS - lições retiradas dos surtos 
de febre-amarela de 2016 em Angola e na República Democrática do Congo;

• A Brochura 4 da Agenda de Transformação: Progressos continuados no 
sentido da erradicação da poliomielite na Região Africana da OMS;

• A Brochura 5 da Agenda de Transformação: Promover a eficiência, a 
responsabilização e o uso adequado dos recursos - a história dos principais 
indicadores do desempenho da gestão; e 

• A Brochura 6 da Agenda de Transformação: Avançar para um foco mais 
acentuado na qualidade e nos resultados - a história dos principais indicadores 
do desempenho programático.

Ao celebrarmos os ganhos obtidos, gostaria de manifestar a minha gratidão às partes 
interessadas - Estados-Membros, parceiros do desenvolvimento, doadores, fundações e 
outros - por passarem dos actos às palavras connosco. Agora, estes ganhos devem ser 
consolidados, continuados e aumentados no próximo ano e não só. 

Espero que as realizações evidenciadas nesta série nos possam motivar a continuarmos 
a esforçar-nos para assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para todas as 
pessoas na Região Africana e fora desta, alcançando a cobertura universal de saúde, 
fazendo face às emergências sanitárias e promovendo populações mais saudáveis.

Dr.ª Matshidiso Moeti
Directora Regional da OMS para a África
Organização Mundial da Saúde
Julho de 2019
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1 EBPBAC22/3, Relatório da 
Comissão Consultiva de 
Supervisão composta por Peritos 
Independentes.

1.  ANTECEDENTES
Os Estados-Membros e os parceiros pediram à OMS que reforçasse a responsabilização, 
o cumprimento das normas e regulamentos, e os controlos internos. Em 2014, a Comissão 
Consultiva de Supervisão composta por Peritos Independentes, uma subcomissão da 
Comissão de Administração do Orçamento-Programa do Conselho Executivo da OMS, 
apontou para uma “cultura de tolerância do não cumprimento” no seio da Organização.1   
Este comentário foi perceptível na Região Africana, uma vez que pelo menos 50% das 
auditorias na Região eram classificadas como insatisfatórias e apenas 50% dos controlos 
internos testados foram considerados eficientes. 

Em anos recentes, foram lançadas iniciativas para reforçar a responsabilização e os 
controlos internos na Sede e aos níveis regional e nacional. Estas incluem o quadro de 
controlos internos, em Novembro de 2013, o lançamento de missões de conformidade 
às Representações da OMS em 2013 e a delegação de autoridade aos gestores das 
unidades orçamentais em 2014. No entanto, estas iniciativas exigiam coordenação 
e coerência. Por exemplo, os serviços de garantia da qualidade, monitorização e 
conformidade não tinham uma abordagem coerente em toda a Região, e o quadro dos 
controlos internos não tinha sido efectivamente operacionalizado ao nível dos países.

Ao assumir as funções enquanto Directora Regional da OMS para a África, a 1 de 
Fevereiro de 2015, um dos pilares da Agenda de Transformação da Dr.ª Moeti consistia 
em transformar as funções facilitadoras na Região em operações estratégicas reactivas, 
por forma a melhorar os controlos internos e a conformidade. Os resultados esperados 
eram “o financiamento e a afectação dos recursos alinhados com as prioridades” e “a 
responsabilização da gestão, a transparência e a gestão do risco garantidas”. 



PROMOVER A EFICIÊNCIA, A RESPONSABILIZAÇÃO E O USO ADEQUADO DOS RECURSOS                      5.ª SÉRIE

32

5.ª SÉRIE  PROMOVER A EFICIÊNCIA, A RESPONSABILIZAÇÃO E O USO ADEQUADO DOS RECURSOS

A Agenda de Transformação foi iniciada para fazer avançar o compromisso da Directora 
Regional de transformar o Secretariado numa organização regional de saúde inovadora, 
proactiva, reactiva, orientada para os resultados, transparente, responsável, com 
recursos adequados e devidamente preparada para cumprir o seu mandato. As quatro 
áreas da Agenda de Transformação incluíam: valores orientados para os resultados; 
foco técnico inteligente; operações estratégicas reactivas; e comunicação e parcerias 
eficazes.

Para o efeito, foi tomada a ambiciosa decisão de melhorar, de forma holística, os 
controlos internos e a responsabilização através do lançamento do Projecto de Reforço 
da Responsabilização e dos Controlos Internos (AICS).

2. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO DE 
REFORÇO DA RESPONSABILIZAÇÃO E 
DOS CONTROLOS INTERNOS

O Projecto AICS foi lançado pela Directora Regional da OMS, em meados de 2015, para 
melhorar a responsabilização, transparência e gestão do risco. O Projecto AICS tem 
quatro objectivos, que são: 1) reforçar a adequação e a eficácia dos controlos internos; 
2) melhorar a responsabilização, a transparência e a conformidade; 3) aprimorar o 
desempenho de cada funcionário e das unidades orçamentais; e 4) medir, monitorizar 
e apresentar relatórios dos progressos. O Projecto tinha como finalidade consolidar 
todas as iniciativas mundiais, regionais e locais numa única iniciativa com uma estrutura 
de governação adequada, com a participação e contribuição de todos os funcionários 
pertinentes da OMS a todos os níveis da Organização. A implementação evoluiu ao 
longo do tempo com o benefício das experiências e feedback de toda a Organização e 
de fora desta. 

No quadro do Projecto AICS, foi criada em Abril de 2016 a Comissão Regional de 
Conformidade e Gestão do Risco (CRMC), composta pela Equipa de Gestão Executiva 
e presidida pela Directora Regional. O mandato da Comissão é prestar orientação 
estratégica ao Projecto AICS e apoiar a Directora Regional na garantia de uma abordagem 
estratégica, transparente e eficaz à gestão do risco e da conformidade. 
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A CRMC definiu os cinco principais pilares do Projecto AICS, que são os seguintes: 1) 
melhor partilha da informação; 2) expectativas claramente definidas e uma monitorização 
e avaliação robustas; 3) formação específica e apoio directo aos países; 4) maior 
colaboração com os Estados-Membros; e 5) reforço da governação e da supervisão.

Melhor partilha da informação:  Em Agosto de 2015, foi lançado um sítio de intranet 
para o Projecto AICS para servir de ponto de entrada único para a informação sobre as 
normas, os procedimentos e as melhores práticas da OMS em toda a Região. Desde 
então, foram publicados no sítio 626 documentos de políticas, procedimentos operativos 
normalizados (PON) e listas de verificação dos controlos internos, e os principais 
documentos foram traduzidos nas línguas de trabalho da Região. Além disso, foram 
criados espaços de colaboração para facilitar a partilha oportuna de informação, incluindo 
sobre as melhores práticas, nas diferentes redes funcionais na Região. As deficiências 
sistémicas de controlo em toda a Região foram identificadas e partilhadas com as 
Representações da OMS para servir de informação de base para as suas intervenções.

Expectativas claramente definidas e uma monitorização e avaliação robustas:  
Em 2015, foram introduzidos nas Representações da OMS os primeiros 12 principais 
indicadores do desempenho (PID) da gestão. Em 2016, o número de PID foi aumentado 
para 23 e a Região começou a articular a avaliação do desempenho das unidades 
orçamentais, dos gestores das unidades orçamentais e dos funcionários que ocupam 
cargos facilitadores com a consecução dos PID, usando o actual sistema de gestão 
do desempenho e desenvolvimento (PMDS). Os PID da gestão do orçamento e das 
finanças foram desenvolvidos para aproveitar melhor os dados do Sistema de Gestão 
Mundial da OMS (GSM). O GSM fornece uma pista de auditoria clara e acessível para 
os resultados dos PID todos os meses. 

A apresentação de relatórios e a transparência em termos dos progressos foram 
melhoradas através da criação de três painéis de dados, que incluem funcionalidades 
de análise das tendências e facilitam a identificação de intervenções direccionadas. 
Os relatórios trimestrais detalhados também são partilhados com todas as unidades 
orçamentais. Como forma de reconhecer o desempenho dos funcionários e das 
Representações da OMS, em Outubro de 2017, durante uma reunião regional dos 
chefes de administração das Representações, as unidades orçamentais com melhor 
desempenho foram reconhecidas oficialmente numa cerimónia de entrega de prémios.
 
Formação específica e apoio directo aos países: Foram desenvolvidos programas de 
formação usando dados obtidos através da monitorização dos resultados dos PID, dos 
resultados das auditorias e de outras avaliações das unidades orçamentais para resolver 
deficiências identificadas em toda a Região e em áreas específicas de trabalho. Por 
exemplo, muitos pedidos de compras estavam a ser rejeitados por conterem inexactidões. 
Foram levadas a cabo formações com os funcionários relevantes para se perceber melhor 
as razões pelas quais os pedidos eram rejeitados e encontrar formas de melhorar estes 
pedidos. Estas formações conduziram a melhorias na qualidade dos pedidos e a menos 
rejeições. No passado, esta informação não se encontrava prontamente disponível, o que 
significa que os programas de formação não resolviam necessariamente as verdadeiras 
causas do mau desempenho. Os programas de formação são realizados através de 
sessões presenciais ou através de plataformas de eLearning, quando viável. 

Para assegurar que todos os novos funcionários tenham as ferramentas e os conhecimentos 
necessários para levar a cabo as suas funções eficazmente, foi desenvolvido e lançado 
um programa de introdução obrigatório para todos os funcionários recém-contratados. 
Todos os funcionários administrativos no Escritório Regional foram formados após a 
reestruturação do Grupo Orgânico da Administração Geral. 
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Os funcionários das Representações da OMS foram formados em matéria de prevenção 
da fraude e ética profissional. Em resultado, os sinais de alerta, as irregularidades 
financeiras e o comportamento inadequado dos funcionários são sistematicamente 
comunicados ao Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna na Sede da OMS.

A Unidade de Conformidade coordena as missões multifuncionais de reexames 
administrativos e da gestão do programa (PM&A), introduzidas em 2015, para auxiliar 
os Representantes da OMS recém-nomeados. O âmbito dos reexames inclui: liderança, 
responsabilização, administração e gestão do programa, assim como comunicação. A 
meta é que se realize um reexame no prazo de seis meses da mudança na liderança 
de uma Representação da OMS. Os objectivos do reexame são: 1) identificar, em 
conjunto com o Representante da OMS, funcionários da Representação e parceiros, 
as oportunidades para melhorar a gestão do programa e as funções facilitadoras da 
Representação; e 2) identificar as deficiências e as boas práticas sistémicas nos controlos. 
A metodologia inclui: uma consulta e revisão dos documentos; questionários de auto-
avaliação; reunião com todos os funcionários; entrevistas estruturadas e discussões em 
grupo com os funcionários e responsáveis do ministério da saúde; e uma conferência de 
encerramento para chegar a acordo quanto a recomendações e medidas para todos os 
níveis da Organização. 

Até à data, foram realizados reexames da Conformidade e de PM&A em 20 
Representações.2 Os reexames contribuem para reforçar o posicionamento estratégico 
da Organização ao nível dos países, identificar as áreas de enfoque alinhadas às 
necessidades e prioridades nacionais, e melhorar a gestão do programa (planeamento, 
monitorização, gestão do conhecimento e mobilização de recursos). Os reexames serviram 
de experiência de aprendizagem para os funcionários das Representações, ministérios 
da saúde e parceiros. As conclusões e as melhores práticas foram partilhadas durante 
as reuniões do programa regional e com outros países. Os problemas administrativos 
foram colocados à CRMC.

Maior colaboração com os Estados-Membros:  A Região Africana da OMS 
disponibiliza os maiores montantes de financiamento aos governos para implementar 
actividades através de um mecanismo designado Cooperação Financeira Directa (CFD). 
Foi criado em 2016, e aprovado pela CRMC em 2017, um quadro baseado no risco para 
avaliar o uso de acordos de CFD - o Quadro de Responsabilização e Garantia da CFD. 
O Quadro visa garantir que os fundos da CFD são usados como pretendido e que os 
beneficiários têm os controlos necessários para garantir o cumprimento dos requisitos 
de monitorização e apresentação de relatórios. O Quadro tem sido usado pela Equipa de 
Garantia de CFD - uma equipa dedicada de funcionários internacionais - para organizar 
as missões aos países, com base num exercício de definição de um perfil de risco, 
para realizar verificações pontuais de documentos de apoio nos ministérios da saúde, 
por forma a melhorar a conformidade e reforçar a responsabilização pelos fundos da 
CFD. Até Junho de 2019, já tinham sido realizadas vinte e cinco missões de avaliação 
aos países. Os primeiros resultados destas missões já se fazem notar. Na Etiópia, uma 
missão de seguimento da Equipa revelou que em Fevereiro de 2019 a taxa de justificação 
dos documentos financeiros de apoio tinha aumentado para 90% comparativamente a 
10% em Dezembro de 2017. Da mesma forma, no Chade, uma missão de seguimento 
em Abril de 2019 registou uma taxa de justificação de 73% em comparação com 23% 
em Abril de 2018.

Melhorias no ambiente de controlo interno ao nível dos países requerem uma colaboração 
entre o Secretariado e os Estados-Membros. Foi elaborado e publicado, em 2017, o 
manual Compreender as Normas Institucionais da OMS. O manual visa sensibilizar os 
funcionários dos ministérios da saúde para as normas e os procedimentos da OMS e 
para melhorar a conformidade em termos de CFD, Compras e Viagens. 

2 Reexames de PM&A no Burúndi, 
Camarões, Chade, Etiópia, 
Gâmbia, Guiné Equatorial, Mali, 
Mauritânia, Nigéria, República 
Centro-Africana, República 
Democrática do Congo, Senegal, 
Sudão do Sul, Togo, Uganda, 
Zâmbia e Zimbabué.

 Reexames da Conformidade no 
Burúndi, Libéria, Madagáscar, 
República Centro-Africana, 
República Democrática do Congo, 
Serra Leoa e Togo.
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O manual foi distribuído por todos os ministérios da saúde na Região e as Representações 
da OMS organizaram acções de formação para os seus homólogos nacionais. As 
actualizações das auditorias e da conformidade também são partilhadas anualmente 
com os Estados-Membros durante as sessões do Comité Regional. As regulamentações 
e estatísticas de CFD também são incluídas nos documentos informativos destinados 
aos novos ministros da saúde. 

Reforço da governação e da supervisão: Como parte de um reexame das funções de 
conformidade e garantia da qualidade no Escritório Regional, a Unidade de Conformidade 
foi transferida do Gabinete da Directora Regional para o Grupo Orgânico da Administração 
Geral. Isto contribuiu para uma abordagem mais coordenada e coesa do reforço do 
ambiente de controlo ao mesmo tempo que tirando o máximo proveito dos recursos 
limitados. A Comissão Consultiva de Supervisão composta por Peritos Independentes 
citou esta como sendo uma melhor prática e incentivou medidas semelhantes noutros 
escritórios regionais.

Em Novembro de 2015, a Sede da OMS introduziu uma Política Institucional de Gestão do 
Risco e, em Setembro de 2017, tornou-se obrigatória a criação de CRMC locais em todas 
as unidades orçamentais na Região. Isto tem como finalidade assegurar uma supervisão 
adequada a todos os níveis na Região. Em Março de 2018, foi criada uma CRMC no 
Grupo Orgânico da Administração Geral do Escritório Regional para monitorizar os PID 
da gestão e priorizar e coordenar o apoio às unidades orçamentais com base na análise 
das tendências. Desde a introdução das CRMC, a gestão do risco na Região melhorou. 
Também foi desenvolvida uma ferramenta electrónica de gestão do risco, que inclui um 
registo do risco em linha e fluxos de trabalho electrónicos. Hoje em dia, as unidades 
orçamentais actualizam os seus riscos e planos de mitigação continuamente, sendo que 
os resultados são posteriormente comunicados à CRMC.

O Grupo Orgânico da Administração Geral criou um quadro robusto para assegurar 
uma coordenação eficaz do apoio administrativo no Escritório Regional e nas 47 
Representações. Os processos do Quadro de Coordenação incluem três etapas: 
1) identificação do apoio necessário; 2) definição das prioridades, implementação e 
seguimento; e 3) avaliação do impacto.

• Identificação do apoio de que as unidades orçamentais necessitam:  Com 
base nos painéis de dados dos PID da gestão e nos relatórios de auditoria, os 
funcionários responsáveis pelas funções facilitadoras identificam as Representações 
que necessitam de apoio urgente. Este apoio poderá ser prestado remotamente 
ou através de uma missão ao país. As intervenções planeadas são discutidas em 
reuniões mensais com o Director do Grupo Orgânico e depois é tomada uma decisão 
final. Isto assegura uma coerência nas abordagens e as questões transversais são 
tratadas de forma holística. Uma vez aprovadas, as missões de apoio são registadas 
na ferramenta de coordenação SharePoint.  

• Definição das prioridades e seguimento da implementação das medidas 
acordadas: Durante as reuniões mensais, os participantes reexaminam os 
pedidos pendentes das Representações e os principais riscos relacionados com os 
projectos em curso. No final de cada reunião, o Gabinete de Gestão do Programa 
do GMC (PMO) regista as medidas na ferramenta de coordenação SharePoint do 
GMC. Uma vez implementadas as medidas, os pontos focais são responsáveis 
pela actualização do SharePoint. Da mesma forma, quando é concluída uma 
missão a um país, a equipa do PMO insere a informação no sistema para facilitar a 
avaliação da correlação entre a missão e os resultados dos PID da Representação. 
O GMC também realiza reuniões regulares inter-unidades (unidades de Compras, 
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Administração e Tecnologia da Informação) e reuniões com a Equipa Administrativa 
do Programa para as Emergências Sanitárias, para assegurar a sincronização das 
actividades.

• Avaliação da contribuição do Escritório Regional:  Esta última etapa ajuda 
as unidades orçamentais a avaliarem o impacto do apoio prestado às suas 
actividades (missões, formações, aquisição de serviços e pessoal, entre outras). 
A monitorização dos relatórios trimestrais dos painéis de dados sobre os PID 
produzidos pela Equipa de Conformidade facilita a comunicação de actualizações 
à CRMC e aos Representantes da OMS sobre o desempenho das Representações 
da OMS relativamente aos PID da gestão e chama a sua atenção para questões 
sobre as quais é necessário agir.  

Introdução de um sistema de adjudicação electrónica baseado na Web: O sistema 
de adjudicação electrónica baseado na Web foi lançado em Novembro de 2015 para a 
compra de bens no Escritório Regional e a ferramenta United Nations Global Marketplace 
foi introduzida em Fevereiro de 2016 para publicar os pedidos de propostas de aquisição 
de serviços de valor elevado. Estes processos de concurso mais competitivos garantem 
que as ofertas seleccionadas fornecem a melhor combinação de especificações técnicas, 
qualidade e preço.  

Introdução de medidas de redução de custos nos serviços de tradução, interpretação 
e impressão: Nos serviços de tradução, interpretação e impressão, foram introduzidos 
em Julho de 2018 novos métodos de selecção de intérpretes que consistem em fazer 
equipas compostas por um intérprete mais experiente e intérpretes menos experientes. 

Espera-se que isto resulte em poupanças na ordem dos 1000 dólares americanos 
por cinco dias de reunião e que assegure o desenvolvimento da próxima geração de 
intérpretes na Região. Além disso, a Unidade está a identificar e criar uma lista de 
intérpretes profissionais baseados em todos os 47 países da Região.

Introdução de um ambiente de trabalho sem papel: Em Junho de 2018, foi introduzido 
um processo automático de fluxo de trabalho de aprovação nos Grupos Orgânicos da 
Administração Geral e dos Sistemas e Serviços de Saúde. Os fluxos de trabalho em linha 
foram criados através de vários formulários electrónicos e foi lançada uma plataforma de 
fluxo de trabalho para iniciar e distribuir memorandos e relatórios de adjudicação para 
aprovação. 
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As realizações do projecto AICS resultam de uma abordagem de múltiplas vertentes e 
integrada à partilha de informação, expectativas claramente definidas através dos PID, 
formação específica, cooperação com os Estados-Membros e partilha de experiências. 
Estão a ser observadas grandes melhorias na conformidade e garantia da qualidade, 
controlos internos, contabilidade dos acordos de CFD e uso adequado dos recursos. 

Melhoria da conformidade e da garantia da qualidade: As melhorias na responsabilização 
e nos controlos internos conseguidas através do projecto AICS estão reflectidas nos 
resultados das auditorias levadas a cabo na Região, que são medidas independentes para 
a melhoria do desempenho.  Entre Fevereiro de 2015 e Abril de 2019, foram concluídas 
23 auditorias internas e 14 auditorias externas, com 1017 recomendações decorrentes 
das auditorias. Destas auditorias, até Abril de 2019, nove relatórios de auditoria interna 
e 12 relatórios de auditoria externa foram totalmente encerrados com classificação 
satisfatória pelos auditores. Além disso, 11 relatórios de auditoria produzidos antes de 
2015 foram totalmente encerrados durante o mesmo período. De 2016 a 2018, nenhum 
relatório de auditoria interna recebeu uma classificação insatisfatória. Todos os relatórios 
foram classificados como total ou parcialmente satisfatórios com melhorias necessárias. 
Portanto, enquanto mais de 50% das auditorias realizadas antes de 2016 tiveram resultados 
insatisfatórios (a pior classificação possível em auditoria), desde 2016, nenhuma auditoria 
teve resultado insatisfatório.

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO 
PROJECTO AICS
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Reforço dos controlos internos: O uso de PID da gestão é amplamente aceite na Região 
como contribuindo para o reforço do ambiente de controlo interno e é reconhecido como 
uma melhor prática em toda a Organização. O Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna 
apresentou um relatório segundo o qual a eficácia geral dos controlos internos na Região 
Africana aumentou de 50% em 2015 para 74% entre 2016 e 2018, com base nas auditorias 
efectuadas durante este período. O Gabinete dos Serviços de Supervisão Interna usa 
uma abordagem baseada no risco quando selecciona os Escritórios ou Representações 
onde vai efectuar as auditorias, o que significa que é um bom indicador de substituição 
do desempenho regional. Dos seis principais escritórios avaliados, a Região progrediu da 
última posição para o quarto lugar e registou a segunda maior mudança positiva, de 24%. 

Melhoria da contabilidade dos fundos dos acordos de CFD: O número de relatórios de 
CFD em atraso foi reduzido em 98% entre Abril de 2016 e Abril de 2019. O Escritório Regional 
da OMS para a África reduziu os fundos de CFD não justificados em 78 milhões de dólares 
americanos (89%), de 87 milhões a 1 de Abril de 2016 para 9,6 milhões a 30 de Abril de 2019 
(Figura 1). Houve melhorias significativas na apresentação de relatórios de CFD, com uma 
redução de relatórios em atraso de 1907 em Abril de 2016 para 46 a 30 de Abril de 2019. 
Durante uma reunião em Outubro de 2018, os quadros administrativos superiores da Região 
comprometeram-se a chegar aos zero relatórios de CFD em atraso até ao final de 2019.

Melhoria no uso dos recursos: A introdução de medidas de redução de custo nos serviços 
de tradução, interpretação e impressão resultou em poupanças significativas. Por exemplo, 
fazer equipas compostas por um intérprete mais experiente e intérpretes menos experientes 
levou a poupanças na ordem dos 16 000 dólares; o recrutamento de mais intérpretes 
locais resultou em poupanças de 204 320 dólares; e a aplicação de uma nova escala de 
remuneração para os serviços de tradução resultou em poupanças de 64 000 dólares até 
Junho de 2019. Deste de Outubro de 2018, quando estas iniciativas foram lançadas, até 
30 de Junho de 2019, a OMS na Região Africana poupou 296 248 dólares em serviços de 
interpretação e tradução.
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Com a introdução de um ambiente de trabalho sem papel nos Grupos Orgânicos da Administração Geral e dos Sistemas 
e Serviços de Saúde, 1086 memorandos e relatórios de adjudicação foram aprovados electronicamente entre Junho 
e Dezembro de 2018, resultado numa redução de 12,8% dos custos de impressão, de 192 201 dólares em 2017 para 
170 388 dólares em 2018.

A aquisição de bens e serviços representa um quarto das despesas na Região Africana. As auditorias internas e 
externas realçaram a importância da responsabilização e do respeito pelas políticas nos processos de compra. Da 
mesma forma, os Estados-Membros, doadores e outras partes interessadas, incluindo o público em geral, esperam 
da OMS um uso adequado dos recursos. O Escritório Regional procurou formas inovadoras para poupar dinheiro e 
afectar de forma eficaz os fundos e os recursos usando uma abordagem de boa relação custo-benefício. Em 2017, uma 
amostra de 19 transacções foram avaliadas em termos da relação custo-benefício. As conclusões foram de que tinham 
sido poupados 1,4 milhões de dólares. As poupanças ascenderam a 5,1 milhões em 2018. 

4. PERSPECTIVAS
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Fig. 1: Tendências em matéria de relatórios de CDF em atraso

O foco do Projecto AICS tem sido: melhorar a responsabilidade, a transparência e a 
conformidade; aumentar o desempenho individual e das equipas; e implementar 
mecanismos para medir, monitorizar e apresentar relatórios sobre os progressos e as 
tendências. A implementação do quadro dos PID e a apresentação regular de relatórios 
sobre os PID da gestão aos quadros de gestão superiores através da CRMC, incluindo 
os reexames regulares da gestão do programa, da administração e da conformidade, 
estão a melhorar a gestão das Representações da OMS. Melhorar o uso das tecnologias 
e ferramentas disponíveis - especificamente o GSM, os painéis de dados sobre 
informações institucionais, o United Nations gGobal Marketplace para compras de 
grande escala, e os painéis de dados sobre o desempenho, entre outras - resultaram 
num uso mais adequado dos recursos quando se compram bens e serviços. O Projecto 
AICS resultou em melhorias mensuráveis na responsabilização e uma maior eficácia dos 
controlos internos para a OMS na Região Africana.

Desafios persistentes na implementação do Projecto AICS ameaçam ter um impacto 
negativo nos progressos. Estes desafios incluem um ambiente obsoleto de tecnologia da 
informação, dificuldades de rede e locais de trabalho inseguros. Atrair as pessoas certas 
para as vagas e fazer corresponder as competências dos funcionários com as funções 
certas constituem desafios mais amplos e antigos que têm impacto nos progressos do 
Projecto AICS.

As unidades orçamentais têm tido dificuldades em alcançar alguns PID, tais como o 
indicador que mede o encerramento de adjudicações financeiras no prazo de três meses 
após a data de fim. Este PID está correlacionado com a apresentação dos relatórios aos 
doadores e liquidação de encargos. 
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Também é necessário um melhor alinhamento dos resultados das auto-avaliações 
de controlo interno com os do registo mundial do risco da OMS, das conclusões dos 
relatórios de auditoria e dos reexames da conformidade. Também é necessária uma 
compreensão objectiva de alguns PID por parte dos gestores. 

Apesar de terem sido feitos progressos significativos na redução dos relatórios de CFD 
em atraso, alguns países continuam a enfrentar desafios inerentes à apresentação de 
relatórios. Para resolver os problemas relativos à CFD, várias Representações passaram 
do uso da CFD para a Implementação Directa (ID), o que expõe a Organização a um 
maior risco, uma vez que a maioria das Representações não tem pessoal adequado para 
liderar a implementação das actividades.

Para ultrapassar os desafios e tirar partido das realizações, as prioridades passam por 
continuar a: melhorar as capacidades dos recursos humanos a todos os níveis; modernizar 
a tecnologia da informação e a infra-estrutura de rede, e melhorar as condições dos 
locais de trabalho; e reforçar a transparência, eficácia, qualidade e responsabilização 
nos processos da OMS, incluindo nas compras e na prestação de serviços. Serão 
envidados mais esforços para assegurar que os funcionários cumprem as normas e 
os regulamentos da OMS, por forma a promover o uso eficiente dos recursos para a 
produção de resultados, e garantir a qualidade e uma melhor relação custo-benefício. 
Formações específicas para os funcionários e uma cultura de comunicação aberta e de 
respeito entre todos os funcionários irão ajudar a reforçar o empenho e a ultrapassar 
a resistência à mudança. Maiores esforços de mobilização de recursos e medidas 
de redução de custo, incluindo novas iniciativas de recuperação dos custos, também 
ajudarão a colmatar as lacunas de financiamento.
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Será criado um catálogo de serviços do Grupo Orgânico da Administração Geral com 
prazos para os processos e serviços, e serão lançados a Iniciativa Verde e o Ambiente 
Sem Papel para além da fase experimental. Os PID da gestão, incluindo os relatórios 
trimestrais, serão estendidos a todos os grupos orgânicos, programas e unidades do 
Escritório Regional, e será criado um comité do programa para avaliar a implementação 
técnica e financeira do trabalho de todos os grupos orgânicos, programas e unidades 
do Escritório Regional. Serão realizados estudos periódicos sobre o uso adequado dos 
recursos nas áreas administrativas que prestam serviço aos programas técnicos.

Melhorias no ambiente de controlo interno requerem uma acção colectiva por parte do 
Secretariado e dos Estados-Membros. Assim, o Secretariado irá continuar a partilhar 
informação sobre os progressos nas auditorias e na conformidade com os Estados-
Membros durante as sessões anuais do Comité Regional.

O Secretariado espera que estes esforços irão melhorar a qualidade do trabalho da 
OMS. Um melhor direccionamento e gestão dos recursos irá gerar uma melhor relação 
custo-benefício. Estes esforços também ajudarão a optimizar as contribuições da OMS 
para a obtenção de melhores resultados de saúde para os povos da Região Africana. 
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