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Esta primeira edição de lições aprendidas é uma compilação e das
melhores práticas em situações humanitárias na região de África onde o
UNFPA actua e, faz parte de uma colectânea de provas documentais de
intervenções que revelaram ter tido impacto na vida de pessoas afectadas
por diversas crises. Os vários documentos resultam da colaboração entre
funcionários dos Escritórios de País do UNFPA e parceiros chave a níveis
nacional e regional. A inspiração para se proceder à recolha desses
documentos veio do primeiro seminário sobre “melhores práticas em
situações de desastres naturais”, organizado pelos escritórios regionais
(ARO) e sub-regionais (SRO) do UNFPA África em Dacar e Joanesburgo.
O seminário, que teve lugar em Dacar de 25 a 27 de Outubro de 2010,
contou com a presença de 26 participantes de 12 países,
designadamente Benim, Burkina Faso, Etiópia, Gana, Madagáscar,
Malawi, Mauritânia, Namíbia, Senegal, Serra Leoa, Gâmbia e Zâmbia,
assim como dos ARO, SRO, Divisão de Informação e Relações
Exteriores(Ramo de Mobilização de Recursos) e PD Divisão de
Programas(Ramo de Resposta Humanitária). Essa recolha abrangeu
desastres naturais que são comuns na região, incluindo cheias, secas,
insegurança alimentar e terramotos. As práticas cobriram populações
vulneráveis, envolvendo mulheres, raparigas, rapazes e homens, cada
uma dos quais tendo de enfrentar necessidades especiais e diferenciadas
em situações de emergência.

Este brochura de boas práticas e lições aprendidas é o fruto de
experiências de alguns escritórios países do UNFPA que tiveram de gerir
catástrofes naturais. Estas experiências mostram como as normas do
UNFPA em situação humanitária serviram para fazer avançar a agenda
da CIPD. Estas experiências e práticas fazem referência às ferramentas
baseadas em provas, estratégias, desafios e lições aprendas com a
intervenções de serviços de saúde sexual e reprodutiva e proteção em
diferentes situações de crises em apoio aos governos.

A presente publicação é para uso dos que actuam no sector humanitário,
e visa melhorar as normas de prática em situações de crise, em que a
capacidade de resposta atempada e apropriada à difícil situação das
populações afectadas por desastres continua a ser um desafio,

PREFÁCIO
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especialmente a nível da região africana. Profissionais da comunicação
social poderão fazer uso de excertos dessa documentação, como mais
uma via para obtenção de recursos, sensibilização e apoio tendo em vista
conseguir intervenções de melhor qualidade. Os ARO/SRO aguardam
por comentários que ajudarão a melhorar edições futuras de documentos
sobre as melhores práticas em situações humanitárias.

Vários grupos e pessoas contribuíram de maneira muito apreciável; trata-
se nomeadamente: i) participantes ao atelier regional para a África sobre
“as melhores práticas nos contextos de catástrofe natural”, organizado
pelo UNFPA em Outubro de 2010; ii) os membros da Comissão de
revisão dos documentos à nível dos os países, os Escritórios subregionais,
o Escritório Regional África e a Sede do UNFPA. O Conselheiro regional
em comunicação baseado ao SRO/Dakar velou qualidade de cada boa
prática. Que todos seja agradecidos.

O Escritório regional a África (ARO) e o Escritório Subregional
(SRO/Dakar) esperam com impaciência de receber comentários que
ajudar-o-ão a melhorar as edições futuras do documento sobre as boas
práticas nos contextos humanitários. Por favor, enviar os seus comentários
e sugestões à ndzi@unfpa.org.
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A região de África é afligida por um grade
número de situações humanitárias que têm
tido  um significativo impacto no
desenvolvimento do continente e na vida  de
cidadãos comuns. São frequentes os
desastres, quer naturais, quer os que
resultam da intervenção humana. Abundam
também epidemias que, entretanto, foram
erradicadas em outras regiões do mundo. 
A estação chuvosa tem tido efeitos
devastadores em países como Madagáscar,
Moçambique, Zâmbia, Zimbabué e Angola,
atingindo ainda  a Nigéria, Gana, Gâmbia
e o Senegal. Em 2010, mais de 1,5 milhões
de cidadãos foram afetados pelas
inundações na África Ocidental e Central
com 377 óbitos e pessoas deslocadas
internas na Nigéria e Benin; Enquanto que
na África do Sul, mais de 708,000 pessoas
foram afectadas por tempestades e
inundações que provocaram cerca de
341,361 pessoas deslocadas internas. 

• As secas extremas que se fazem sentir
ocasionalmente, em particular nos
países em zonas de deserto,
provocaram insegurança alimentar, com
consequências incalculáveis no  Níger,
Etiópia, Somália, e Quénia, e até no
Lesoto. Em 2009, o Níger atraversou
uma seca que afectou mais de 7.2
milhões de pessoas.

• Partes do Burkina Faso, Costa do Marfim
e Nigéria têm sido afectadas por
grandes epidemias de meningite e da
cólera. A febre de ébola tem sido motivo
de preocupação no Uganda (2011).

Igualmente preocupante é a reincidência
da poliomielite foi constatado na
República do Congo e na República
Democrática do Congo em 2010 e
2011. Em 2010, o pólio que ressurgiu
no Congo-Brazzaville  afetou mais de
300 pessoas e provocou mais de 200
vítimas. O Pólio que ressurgiu no Congo-
Brazzaville em 2010 afetou mais de
300 pessoas e vitimou mais de 200
pessoas. Em Dezembro de 2010,
registaram-se importantes terramotos na
região dos Grandes Lagos. O mais
recente terremoto foi registrado na
região de Karonga no norte do Malawi,
durante o mês de Dezembro de 2009,
provocou graves danos incluindo a
destruição de 1000 habitações, 2,900
palhotes , 300 feridos e quatro mortes.

• Todas estas crises, associadas a
questões sexuais e de saúde reprodutiva,
incluindo a saúde materna, a prevenção
do HIV, e a prevenção e gestão de
violência de género estão a ser
gradualmente integradas no âmbito de
esforços visando aliviar as situações de
emergência.

Além disso, o UNFPA está fornecendo apoio
técnico para que a gestão de dados seja
mais adequados no sentido de identificar os
grupos mais vulneráveis entre a população
afetada e as intervenções programáticas
específicas.

CONTEXTO HUMANITÁRIO
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1. BENIN

Título O reforço da parceria com os atores humanitários
(prestadores de serviço  de Organizações não
Governamentais) facilita a implementação das ações
humanitárias em benefício dos grupos alvos: 

Pessoa a Contactar

Região : País 

Dr. Alexandrine Dazogbo : dazogbo@unfpa.org,
Sr. Pierre Klissou : klissou@unfpa.org, 
Sra. Diene Keita : keita@unfpa.org

Africa : Benin

Área temática Saúde da Reprodução/ Gestão das Emergencias
humanitárias

Palavras-chave Principais Parceria; ONG;  Resposta humanitária; Saúde da
reprodução; Situação situaçao humanitária; Cruz Vermelha
Beninense (CRB)

Objetivos Contribuir para a redução da morbilidade e da mortalidade
maternas, da propagação do VIH/SIDA e das Infeções
Sexualmente Transmissíveis (IST), dos casos de violência
baseada no género (VBG), a prevenção das gravidezes não
desejadas de adolescentes e de mulheres sinistradas. Mais
especificamente:
• Criar e acompanhar a implementação do Dispositivo

Mínimo de Urgência (DMU) em Saúde da Reprodução.
• Melhorar o acesso aos serviços sanitários de qualidade

durante a crise e a pós-crise.
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Descrição e contexto No Benin, as inundações ocorrem de forma cíclica e
constituem o risco mais frequente. Elas resultam de enchentes
de diversos rios e dos seus afluentes durante a segunda
época chuvosa no Benin, que vai dos meses de setembro a
outubro.

Há 4 anos, a amplitude das inundações aumenta
progressivamente no Benin, tal como na sub-região,
passando de algumas comunas em 2007 e 2008 para
cerca de 20 das 77 comunas do país em 2009 e para 55
comunas em 2010. Os danos sãos enormes : uma dezena
de milhares de casas e escolas inundadas. Cerca de uma
centena de formações sanitárias foram inundadas e
tornaram-se não funcionais em 2010 ; milhares de hectares
de cultura de arroz, de sorgo, de milho e de inhame
devastados. 43 mortes registadas. O FNUAP fornece
anualmente apoio ao Governo em resposta aos efeitos
devastadores da crise. Tendo em conta os resultados obtidos
em 2008, o FNUAP implicou a partir de 2009 as ONG em
matéria de intervenções comunitárias em situação de crise
como a Cruz Vermelha Beninense, a Caritas, com vista a
melhorar o acesso às pessoas sinistradas ao apoio que lhe
é concedido.

Este apoio compreende, entre outros: a avaliação das
necessidades em termos de Saúde da Reprodução (SR) dos
sinistrados, a contribuição em : medicamentos de primeira
necessidade; kits de SR e kits higiénicos ; apoio à
organização dos serviços de SR/VBG/IST e os serviços de
base comunitário (SBC) no terreno, o reforço das
capacidades (fase preparatória) e o reforço da parceria com
os atores humanitários do Sistema das Nações Unidas
(segundo a sua vantagem comparativa no grupo de saúde e
proteção) e as ONG para o desenvolvimento das
intervenções a favor dos sinistrados.

Dois projetos foram elaborados e implementados em 2009
e 2010: Projeto : BEN7R22C « Apoio do FNUAP aos
sinistrados das inundações 2009» BEN7R22D « Apoio do
FNUAP às urgências humanitárias 2010».
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Estratégias, 
Principais Problemas 
e Implementação

Fase preparatória
• Desenvolvimento duma parceria com a CRB e

colaboração com os médicos coordenadores de zonas
para a implementação das intervenções de base
comunitária do FNUAP; Neste quadro, a CRB fornece
serviços no domínio da formação de voluntários e de
matronas para a distribuição de kits de parto individual,
e distribuição de kits de dignidade e aos sinistrados logo
após a entrega oficial. 

• Reuniões foram realizadas fora do Grupo Saúde para
discutir o plano de distribuição de donativos a entregar
aos sinistrados e propor um orçamento  referente a ele.

• Formação de 25 matronas da CRB das zonas expostas à
inundação no sul do Benin sobre a utilização dos kits
individuais de parto para facilitar a sua distribuição nas
zonas de difícil acesso.

• Reforço das capacidades técnicas dos prestadores de
serviço (setor público e ONG) sobre o Dispositivo Mínimo
de Urgência (DMU) em julho de 2010 para assegurar
cuidados essenciais em SR às populações afetadas.

Na fase de crise 
• Prestação de serviços de SR às populações sinistradas nas

formações sanitárias.
• Reuniões semanais de coordenação na célula de crise e

no grupo de saúde.
• Transferência direta dos kits de dignidade e dos kits de

parto individual depois da sua entrega oficial às
autoridades da Cruz Vermelha Beninense com vista a
assegurar uma distribuição de base comunitária.

• Distribuição gratuita de preservativos nos campos de
deslocados através dos voluntários da Cruz Vermelha
Beninense que efetuam serviços de base comunitária no
terreno e sensibilizam os deslocados sobre os eventuais
riscos.

• Reforço dos meios técnicos das maternidades das zonas
afetadas e das clínicas da CRB com bens e equipamentos
de SR pelo FNUAP através do fornecimento de diversos
kits de SR, de medicamentos essenciais, de bens
consumíveis e produtos de PF e preservativos pela
Organização Mundial da Saúde (medicamentos
antipalúdicos e antidiarreicos ) em 2009 e 2010.
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• Melhoria das condições de vida dos sinistrados,
nomeadamente das mulheres grávidas e das (proteção e
segurança) pelo fornecimento de materiais para dormir e
de kits de dignidade pelo FNUAP.

• Seguimento e recolha de dados e relatorios a nível do
FNUAP para o seguimento do seu apoio com a equipa
de seguimento e avaliação da equipa de gestão de crise
(Governo, sistema das Nações Unidas e ONG) para as
atividades da resposta global sob a liderança da Direção
da Prevenção e Proteção Civil.

Progressos e Resultados • Parceria reforçada com os outros atores humanitários -
Governo, Organização Mundial da Saúde, Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados,
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
Programa Alimentar Mundial, ONG (Caritas, Plan Benin
e CRB).

• Melhoria de forma considerável da qualidade da
assistência às mulheres grávidas pelos agentes das
maternidades.

• Melhoria da qualidade da saúde materna e neonatal pelo
facto de nenhum caso de morte materna ter sido
registado, nem casos de aborto de vítimas no período em
relação ao ano 2005 nos refugiados togoleses em
Agamé, onde as ameaças de parto prematuro registadas
em 3 meses eram de 50 casos, dos quais 28 na primeira
semana.

• Em 2009, a distribuição comunitária cobriu no total 600
mulheres grávidas e amas nos lares (ou seja 300
beneficiárias) com kits de dignidade incluindo mulheres
grávidas, lactantes e as pessoas vulneráveis em vários
municípios.

• 100 partos realizados com kits higiénicos individuais nas
aldeias isoladas e campos de deslocados.
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Lições aprendidas • A implicação e a colaboração dos atores chaves com
conhecimento da comunidade na aplicação e no
acompanhamento da resposta é um elemento de sucesso
das intervenções a favor das pessoas em situação de
crise.

• A contribuição das ONG nas atividades de
sensibilização e distribuição comunitária facilitou uma
melhor cobertura dos grupos alvo pelas intervenções de
SR com uma disponibilidade dos relatórios de distribuição
nos prazos definidos.

• O reforço das capacidades dos atores assegura uma
cobertura efetiva e eficaz dos grupos alvo. 

• Uma boa preparação do dispositivo de intervenções (pré-
posicionamento da logística e reforço das capacidades)
pela antecipação acompanhada duma disponibilidade
de recursos financeiros facilita a satisfação eficaz das
necessidades sociais das pessoas em situação de crise.

Conclusão O reforço da parceria com os atores humanitários,
nomeadamente a Cruz Vermelha Beninense, nas atividades
de sensibilização e de distribuição comunitária facilitou uma
distribuição eficaz e a tempo aos beneficiários de kits de
parto individuais e de dignidade em 2009 e 2010,
contrariamente ao ano de 2008 em que foi registado um
atraso na distribuição dos donativos.

Parceiros • Cruz Vermelha Beninense, Câmaras Municipais, técnico
de ação social das comunas abrangidas.

• Médicos coordenadores de zonas sanitárias.
• Direção Departamental da Saúde, Ministério da Família

e Solidariedade Nacional, Ministério da Saúde, Câmaras
Municipais. 

• Grupo de saúde (OMS, UNICEF, Ministério da Saúde,
ONG, USAID).

• Outros parceiros SNU : ONUSIDA, ACNUR.

Fontes e links Relatório de atividades do apoio do FNUAP aos sinistrados
de 2009 e 2010;
Atas da reunião; relatório de formação de matriarcas; fotos. 

Revisto por SRO Dakar, ARO, HRB
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2. BURKINA FASO

Título Parceria, porta de entrada para posicionar o UNFPA como
ator humanitário

Pessoa a Contactar

Região: País

M. Siaka Traoré (traore@unfpa.org) 

Africa: Burkina Faso

Área temática Urgência humanitária

Palavras-chave Principais Parceria de urgência, saúde reprodutiva (SR), violências
baseadas no género (VBG)

Objectivos • Posicionar o UNFPA como parceiro humanitário seguro
no Burkina Faso ;

• Reforçar a integração da SR nos documentos de gestão
das emergencias ;

• Melhorar a implementação do Dispositivo Mínimo de
Urgência (DMU) em saúde reprodutiva no terreno.

Descrição e contexto As intervenções do UNFPA em matéria de emergencia
humanitária e especificamente em matéria de
implementação do DMU em saúde reprodutiva são recentes.
Em 2002, na gestão do regresso dos Burkinabes da Côte
d’Ivoire, o UNFPA interveio através da distribuição de
preservativos, de kits de Saúde da Reprodução (SR), mas
não se posicionou como parceiro humanitário. Deste modo,
em 2005 os parceiros humanitários do país não
consideravam o UNFPA como ator humanitário. Por outro
lado, o pessoal do Escritorio do UNFPA não tem um bom
conhecimento do papel da organização na gestão das
emergencias humanitárias. Por conseguinte, o UNFPA
participa pouco nas reuniões do Sistema das Nações Unidas
(SNU) sobre urgências, apesar de ser membro do IASC
(Comité Permanente Interagências). Nos ministérios
responsáveis pela Saúde e pela Ação Social, o UNFPA não
é reconhecido como ator e não é convidado para as
reuniões. A elaboração dos documentos é feita com uma
fraca participação do UNFPA e, evidentemente, as
preocupações ou as vantagens comparativas da
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organização em relação à SR e às violências baseadas no
género (VBG) não são tidas em conta e não há atores
humanitários para defender estes ideais e fazê-los ter em
conta.

Nas estruturas nacionais encarregadas da gestão das
urgências humanitárias, quatro agências do SNU são
reconhecidas como parceiras humanitárias: o UNICEF, o
PAM, a OMS e o PNUD através da coordenação do Sistema
das Nações Unidas. Deste modo, o plano de contingência
multirrisco, documento de referência para fazer face às
urgências, não toma suficientemente em conta a SR e as
VGB, apesar da participação da agencia na elaboração
deste documento. De facto, a sensibilização sobre estas
questões não era suficiente a nível dos parceiros
humanitários porque as ações do UNFPA se focalizam
principalmente no fornecimento de kits de SR. Esta simples
colocação à disposição de kits ao Ministério da Saúde
demonstrou ser insuficiente para permitir o posicionamento
do UNFPA como parceiro humanitário. Em fevereiro de
2008, o ponto focal humanitário do UNFPA foi formado em
DMU. de saúde reprodutiva. O debriefing desta formação
foi feito junto dos colegas, o que constituiu um início de
tomada de consciência do papel do UNFPA na gestão das
urgências. Deste modo, foi decidido trabalhar para reforçar
a posição do UNFPA na gestão humanitária no Burkina Faso
através do reforço da parceria com os atores que operam
neste domínio.

Estratégia, 
desafios chave e execução

Estratégias
• Formação dos atores humanitários ; 
• Reuniões de advocacia com os atores ;
• Participação nas reuniões ;
• Financiamento das iniciativas conjuntas no (SNU) ;
• Assinatura de MoU com associações e ONG.
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Problemas e Dificuldades
• As intervenções no setor da saúde eram baseadas na luta

contra as doenças epidémicas, bem como no sistema de
alerta e de vigilância e apenas a Direção de Luta contra
as Doenças foi convocada nas reuniões de coordenação.
A Direção da Saúde da Família encarregada da SR não
foi convidada para a reunião;

• O UNFPA não integrou as urgências humanitárias nas
diferentes componentes do programa ao atribuir a elas
uma dotação orçamental de recursos regulares
consagrados às atividades humanitárias
(SR/VIH/VBG/recolha de dados); o que limitaria as
intervenções do UNFPA na gestão das urgências e a
prioridade não era dada à preparação e à resposta era
sobretudo espontânea ;

• O pessoal do UNFPA não estava preparado para defender
a tomada em conta do DMU durante as reuniões ;

• Os atores humanitários não consideravam a SR prioritária
em matéria de crises humanitárias.

Atividades
• A formação/sensibilização do pessoal agencia do

UNFPA, das agências congéneres do SNU das pessoas
chaves dos ministérios (saúde e ações sociais) e das ONG
em 2009. Esta reunião foi animada pela Escritório
Regional de Africa de Joanesburgo e pela Bureau Sub-
regional do UNFPA em Dakar. Ela permitiu transmitir
mensagens chaves sobre a tomada em conta do DMU e
do papel do UNFPA enquanto ator humanitário. Esta
atividade constituiu o ponto de partida para o
reconhecimento do UNFPA como parceiro humanitário ;

• Formação sobre DMU em 2010: participação do diretor
de programa responsaveis das questões de emergencia
junto do Coordenador das Nações Unidas  e a formação
no programa de SR em situação de crise e pós-crise
(SPRINT) sobre o DMU em 2010,. A participação desta
pessoa chave na coordenação dos assuntos humanitários
no SNU no Burkina Faso permitiu estabelecer alianças.
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• Reuniões de advocacia: duas reuniões de advocacia
foram realizadas: (i) com a Cruz Vermelha para analisar
como o UNFPA pode apoiar-se nesta organização que
está implantada em todo o território no quadro das
intervenções de SSR; (ii) com a diretora da Saúde da
Família para que esta Direção encarrega das questões de
SR no Ministério da Saúde se implique mais na gestão
das urgências humanitárias.

• Participação no financiamento, na preparação e na
implementação do exercício de simulação sobre as
inundações em 2009.

Tomada da palavra durante reuniões dos parceiros
humanitários: o pessoal do UNFPA interveio durante várias
reuniões estratégicas (i) as reuniões de coordenação
humanitária constituíram excelentes tribunas para a
promoção da SSR em situação de emergência; (ii) o UNFPA
apresentou diante dos parceiros humanitários os dados
recolhidos durante o exercício de simulação das inundações
em 2009; (iii) apresentação do DMU de SR em 2010 na
reunião semestral dos parceiros da saúde. Esta reunião
juntou a parte governamental (nível central, regional e
distrital), os parceiros técnicos e financeiros,as ONG e
associações que intervêm na SR.

Progresso e resultados • O UNFPA é convidado para as reuniões dos parceiros
humanitários.

• O UNFPA mobilizou recursos do CERF em 2009 e 2010. 
• Durante a gestão das inundações em 2009, o Primeiro-

Ministro citou o UNFPA entre os parceiros humanitários
que apoiaram o Governo através da distribuição de kits
de dignidade.

• O UNFPA enviou dois projetos no EHAP de 2010.
• O UNFPA contribuiu para a elaboração de todos os

documentos sobre as urgências humanitárias entre 2008
e 2010: revisão do plano de contingência, preparação
do flash appeal, CERF, EHAP, elaboração da política
nacional de proteção civil, revisão dos instrumentos de
recolha de dados.
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Lições aprendidas • O reforço das capacidades dos atores chaves do setor
humanitário sobre o DMU de saúde reprodutiva permite
uma melhor tomada em conta da SR nos documentos
produzidos e no espaço humanitário  

• A parceria no setor humanitário facilita o reconhecimento
do UNFPA como parceiro humanitário

A participação do UNFPA nas diferentes reuniões permite
uma melhoria da mobilização dos recursos para a SR e a
VGB em situação de urgência 

Conclusões 
e recomendações

• Conclusões e acompanhamento proposto que deve ser
iniciado
A parceria estabelecida com os atores humanitários
permitiu melhorar o posicionamento do UNFPA no
Burkina Faso. O papel do UNFPA no domínio da gestão
das urgências implica cada vez mais pedidos por parte
dos parceiros. Estes pedidos são de ordem técnica,
operacional e financeira. Esta situação necessita duma
reorganização da delegação para melhor fazer face aos
pedidos crescentes, nomeadamente ao inserir mais
pessoal para integrar a ação humanitária no seu plano
de trabalho por forma a constituir uma equipa
humanitária no Escritorio.

Parceiros Ministério da Saúde, Ministério da Ação Social e
Solidariedade Nacional, Unidade de Coordenação do SNU,
SP/CONASUR (Secretariado Permanente do Comité
Nacional de Socorros de Urgência) , OMS, UNICEF, PAM,
Cruz Vermelha Burkinabe, Instituto Nacional da Estatística e
Demografia (INSD)

Fontes e ligações • Plano de contingência multi-risco
• CERF 2009 e 2010 do Burkina
• EHAP 2010 do Burkina
• Recortes da imprensa

Revisto por SRO Dakar, ARO, HRB
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3. ETIOPIA

Título Integração de serviços de saúde reprodutiva em programas
nutricionais em Etiópia (2006-2010)

Pessoa a Contactar

Região: País

Sr. Benoit Kalasa, Representante de País Etiópia
kalasa@unfpa.org 

Africa : Etiópia 

Área temática Intervenções humanitárias em saúde reprodutiva e género

Palavras-chave Principais SR; CPN; Insegurança Alimentar; Intervenção Nutricional;
Nações do Sul, Nacionalidades e Região de Povos
(SNNPR); Bureau Regional de Saúde (RHB); Goal; Action
Contre la Faim (ACF); International Medical Corps (IMC);
UNICEF, Etiópia e UNFPA

Objectivos • Contribuir para a redução da mortalidade e morbilidade
materna e neonatal mediante o apoio à educação
materna e saúde reprodutiva, identificação de grávidas
malnutridas e lactantes .

• Melhorar a capacidade de 21 instituições de saúde,
1,372 trabalhadores de extensões de saúde e 93
enfermeiras e parteiras de 2008 a 2010 tendo em vista
prestar serviços de saúde reprodutiva e sexual de
qualidade.

Descrição e contexto A Etiópia tem uma longa história de crises naturais e de
outras causadas pelo homem, e de situações de emergência.
O país continua a deparar com vários desafios humanitários
e riscos naturais recorrentes, incluindo secas cíclicas, cheias
e doenças infecciosas em pessoas e animais, agravados por
confrontos a nível comunitário que conduzem à insegurança
alimentar crónica, elevadas taxas de mortalidade,
deslocações populacionais e perda de meios de
subsistência.
Na Etiópia m 2010, cerca de 5.2 milhões de pessoas irão
necessitar de assistência alimentar de emergência. O pais
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conta com alguns dos piores indicadores de mortalidade
materna do mundo. Em cada ano na Etiópia, cerca de 2
milhões de mulheres dão à luz e mais de 95% sem a
assistência de pessoal qualificado. Estima-se que 573 mães
morrem em cada 100,000 nados-vivos. Do total, estima-se
que ocorrem 350,000 nascimentos em comunidades a viver
em situações de emergência agudas e crónicas. Mais de
80% das mortes maternas ocorre devido a complicações
evitáveis e que se atribui a pessoal inadequadamente
treinado; equipamento, provisões e medicamentos em
quantidade limitada; e um sistema de saúde para
encaminhamento de doentes ineficiente. Crises recorrentes,
tais como cheias, secas, conflitos e deslocações, acrescidos
de acesso inadequado às unidades sanitárias, colocam as
mulheres grávidas em risco, em contextos humanitários.

Estratégia, 
Desafios Chaves e Execução

Estratégias
• Utilizando intervenções nutricionais como ponto de

entrada para o aprovisionamento de serviços essenciais
de saúde reprodutiva em contextos humanitários.

• Trabalhar em parceria com outros parceiros humanitários
e de desenvolvimento (Organizações Governamentais,
Agências das Nações Unidas, ONG).

• Reforço da capacidade de Unidades Sanitarias e de
pessoal médico através do aprovisionamento de bens
essenciais de Saúde Reprodutiva, equipamento e
formação.

• Mobilização Social visando a sensibilização e partilha
de informações para uma melhor utilização de serviços
de Saúde Reprodutiva disponíveis.

• Embora o Escritório do País não possua quaisquer sub-
escritórios, foram envidados esforços no sentido de
integrar questões humanitárias em diferentes programas
de desenvolvimento do Escritório de País e dos respectivos
parceiros. Para citar alguns exemplos, as intervenções
humanitárias passaram a ser parte integrante de cada
componente do programa no âmbito do recentemente
concebido Programa do País.
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Execução
• Foi efectuada uma avaliação rápida para se identificar

as lacunas e necessidades das instalações sanitárias;
• Em média, foram organizados 30 formação para

Trabalhadores de Extensões de Saúde e pessoal médico
nas seguintes áreas: técnicas de parto higiénico e
seguros, opções modernas de planeamento familiar,
tratamento de infecções sexualmente transmissíveis  e
prevenção do HIV/SIDA, tratamento de sobreviventes de
violações, e questões de género em contextos
humanitários;

• Sessões de Informação, Educação e Comunicação (IEC)
destinadas a membros das comunidades em geral, e
mulheres em particular sobre questões de saúde materna
e reprodutiva;

• Apoia aos Trabalhadores de Extensões de Saúde e
unidades sanitárias para que se identifiquem e se
encaminhem mulheres grávidas e lactantes em estado de
desnutrição para cuidados e tratamento pré-natais e pós-
natais;

• Fornecimento de cápsulas Fefol à mulheres grávidas e
lactantes em estado de desnutrição 

• Unidades sanitárias dotadas de consumíveis e
equipamentos chaves de saúde reprodutiva em falta.

Desafios Chave
• Instabilidade política e insegurança em algumas

localidades.
• Compreensão inadequada de questões humanitárias por

parte de parceiros.
• Integração de Saúde Reprodutiva e Género nos

programas das Organizações Governamentais e ONG.

Progresso e Resultado • Todas as mulheres grávidas e lactantes receberam
suplementos de ferro (cápsulas Fefol). Distribuídas 20100
cápsulas de Fefol.

• Instalações sanitárias dotadas de equipamento de saúde
reprodutiva e medicamentos, designadamente kits
individuais para partos higiénicos; assistentes de partos;
tratamento de infecções por transmissão sexual; kits para
assistência clínica aos partos; dispositivos intra uterinos
(DIU), kits de gestão de abortos espontâneos e
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complicações póst-abortos; kits para suturas de cortes
(cervicais e vaginais) e kits para partos com vácuo-
extractor.

• Aumentou o uso de produtos de saúde reprodutiva.
• 18912 mulheres grávidas e lactantes encaminhadas para

tratamento de desnutrição, cuidados pré-natais e cuidados
cós-natais.

• Formação de 616 trabalhadores de extensões de saúde
sobre partos seguros e higiénicos, planeamento familiar,
cuidados pré-natais e cuidados pós-natais, e risco de
desnutrição severa em mulheres grávidas e lactantes.

• 71644 mulheres em idade reprodutiva receberam
educação para a saúde em cuidados maternos e recém-
nascidos, incluindo planeamento familiar e outros
aspectos de saúde reprodutiva, tais como cuidados pré-
natais e cuidados pós-natais, etc.

• 721 parteiras tradicionais receberam orientações sobre
partos higiénicos, cuidados pré-natais, incluindo o
reconhecimento de sinais de perigo, cuidados pós-natais,
e planeamento familiar.

• 16 unidades sanitárias dotadas de consumíveis e
equipamento para gerir complicações obstétricas
(assistência à partos , suturas de cortes no canal de parto,
gestão de abortos espontâneos e de complicações pós
abortos, e partos com vácuo-extractor).

• Distribuídos 48901 kits individuais para partos higiénicos
à mulheres visivelmente grávidas.

Lições aprendidas • A integração de respostas humanitárias de Saúde
Reprodutiva e Género em programas nutricionais
existentes pode ter um papel determinante em termos de
aumento do acesso de mulheres a serviços essenciais de
Saúde Reprodutiva, contribuindo desta forma para a
redução da mortalidade materna, que de outro modo
aumentaria devido a complicações relacionadas com
nascimentos.

• A capacitação de parceiros que trabalham junto das
comunidades contribui para uma melhor preparação e
resposta eficaz.

• É crucial o reforço de parcerias para uma preparação e
resposta eficazes e coordenadas. 
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Conclusões 
e Recomendações

A identificação de mulheres grávidas e lactantes e o seu
encaminhamento para os serviços de de tratamento curativo
e preventivo, incluindo suplementos de cápsulas de ferro
para aqueles que sofrem de níveis baixos de hemoglobina
em áreas de insegurança alimentar crónica são importantes
para se evitar mortes maternas atribuídas a hemorragias
durante o parto. A ligação entre serviços de SR e programas
nutricionais também permitui também atingir o inatingível. 

Perspectiva 
• A integração de serviços de SR num contexto humanitário

necessita de ser repetido em outras partes do país onde
prevalecem situações de emergência crónica.

• Necessidade de se advogar sobre a importância da
integração de SR e questões de género em programas
regulares

Parceiros • Beneficiários, SNNPR RHB, IMC, Goal, ACF, e UNICEF

Fontes e ligações • Documentos de Projecto
• Relatórios de progresso de actividades 
• Relatórios de avaliação

Revisto por • Sr. Benoit Kalasa
• SRO Dakar, ARO, HRB
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4. GHANA

Título Inclusão e orçamentação para intervenções humanitárias no
5° Programa de País (2006 – 2011) 

Pessoa a Contactar

Região: País

M. BAWA AMADU, Adjunto de Representante
(amadu@unfpa.org)

África: Ghana

Área temática Intervenções Humanitárias - Saúde Reprodutiva e Género

Palavras-chave Principais Intervenções humanitárias; Programa de País; Plano anual
de trabalhos; Orçamento do plano anual de trabalhos

Objectivos Integrar intervenções humanitárias no 5° Programa de País
(71,000$ fundos regulares do programa de país para):
• Prestar resposta de qualidade e atempada a situações

humanitárias em todas as ocasiões.
• Apoiar a Organização Nacional de Gestão de Desastres

e o Ministério da Saúde na gestão de intervenções
humanitárias de qualidade e eficazes.

Descrição e contexto Nos últimos tempos, milhares de ganianos têm vindo a ser
afectados anualmente por desastres naturais e/ou causados
pelo homem. Esses desastres, especialmente cheias, afectam
a maior parte do país em particular as comunidades das
zonas baixas ao longo do Rio Volta , que corre através das
Regiões do sector Norte, do Volta e do Leste. As Regiões da
Grane Acra e do Centro são também expostas  a cheias.
Um outro factor que contribui para as cheias anuais no
Sector Norte (Regiões do Alto Oeste, Alto Leste e Norte) é a
descarga de água das barragens de Bagre e Kompienga no
vizinho Burkina Faso. Estes desastres resultam na perda de
vidas e de meios de subsistência, deslocação de pessoas
vulneráveis, incluindo mulheres grávidas e jovens; na
destruição de instalações sanitárias, tornando ainda parte
delas inacessíveis. Em 2010, pelo menos 33,000 pessoas
do Sector Sul e outras 170,000 do sector Norte do país
foram afectadas pelas cheias. Mais de 400 comunidades
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foram afectadas, tendo ficado destruídos para cima de
20,000 hectares de terras agrícolas.

No Gana, a (SSR) e a Violência Sexual e de Género (VSG)
não são ainda consideradas como questões prioritárias a
serem sistematicamente tratadas em contextos humanitários,
embora a morbilidade e mortalidade maternas, Infecções
por Transmissão Sexual/Infecções do HIV, comportamento
sexual de risco e violência de género aumentam em
situações humanitárias caso não sejam abordados. Em face
disso, ao conceber o 5° Programa de País (2006-2010), o
UNFPA Gana incluiu medidas de defesa e abordagem da
SR, incluindo a prevenção do HIV, assim como a VSG em
contextos humanitários, e também de capacitação de
sistemas nacionais apropriados nesta área de trabalho. Estas
intervenções são orçamentadas e constam das Componentes
de Saúde Reprodutiva (SR) e Género inseridas nos planos
de trabalho anuais do Escritório de País. Em 2010, o
Escritório de País dedicou aproximadamente 71,000.00$
dos fundos do programa para apoio a vítimas afectadas
pelas cheias nas regiões Central, Alto Oeste, Alto Leste,
Norte e Grande Acra. Isto foi complementado pelo apoio
atempado em estojos de SR e de financiamento para
aquisição local de estojos higiénicos no valor aproximado
de 77,000.00$ provenientes dos Fundos de Resposta de
Emergência administrados pelo Departamento de Resposta
Humanitária (HRB) junto da Sede do UNFPA.

Estratégia, 
desafios chave e execução

Estratégia
• Sensibilizar a equipa do Escritório de País sobre a

importância da resposta humanitária através de
actividades de aprendizagem na parte da tarde, e da
troca regular de informações.

• Advogar a inclusão no Plano Anual de Trabalhos de uma
linha orçamental para intervenções humanitárias. 

• Integração de abordagens no CPAP (Plano de Acção do
Programa de País) visando a execução do Dispositivo
Mínimo de Urgência (DMU) em saúde reprodutiva, e de
abordagens destinadas a capacitar comunidades e
parceiros que executam planos em zonas propensas a
cheias.
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• Integração da gestão de resposta humanitárias nos OMP
(Planos de Gestão do Escritório).

• Apoio e sensibilização da organização nacional e
distrital de gestão de desastres relativamente à execução
do Dispositivo Mínimo de Urgência (DMU) de saúde
reprodutiva em período de crise, e à integração de
intervenções do tipo SSR e VSG nos planos nacionais e
distritais de gestão de desastres.

Desafios-Chave
• A SSR SSR e a VSG não são consideradas como questões

prioritárias pelos parceiros humanitários.
• As exemplos que provam a necessidade de se apoiar

intervenções do tipo SSR e VSG em situações
humanitárias são limitadas.

• Consciência e capacidade limitadas dos sistemas
nacionais para intervenções do tipo SSR e VSG em
situações humanitárias.

• Informações limitadas sobre SSR e VSG no âmbito de
respostas e avaliações humanitárias.

Execução 
• Orçamentados aproximadamente 71,000$ no Plano

Anual de Trabalhos de 2010 para intervenções
humanitárias do Escritório de País ao abrigo das
componentes Saúde Reprodutiva e Género.

• Advogada, junto da Organização Nacional de Gestão
de Desastres (NADMO) do Gana, a integração de
intervenções SSR e VSG no Plano Nacional de
Contingência.

• Orientação da (NADMO) em SR e  VBG em situações
humanitárias.

• Pré-posicionamento de kits  higiénicos provenientes de
fundos orçamentados do Escritório de País em apoio a
populações afectadas pelas cheias.
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Progresso e resultados Através da atribuição de fundos centrais do programa,
durante 2010 o UNFPA Gana foi capaz de executar da
seguinte forma as suas actividades esboçadas no plano de
contingência:
• aquisição de kits higiénicos para mulheres, raparigas e

mães adoptivas;
• distribuição de kits de SR, adquiridos com o apoio da

Divisão de Resposta Humanitária (HRB), junto de
instalações sanitárias em regiões afectadas pelas cheias;

• seminário de orientação e de defesa destinado a
coordenadores regionais e oficiais operacionais no
âmbito da integração da SRR e Género na gestão de
desastres.

Resultados
• NADMO foi mais sensibilizado para darprioridade a

questões do tipo SRR e  VBG no âmbito da coordenação
humanitária.Ela, portanto, concordou em incorporar
questões do tipo SRR e Género nos planos regionais de
desastres e gestão.

• A NADMO concorda que se melhor o diálogo e os
relacionamentos intersectoriais com o Serviço de Saúde
do Gana e a Unidade de Apoio para a Violência
Doméstica e Vítimas (DOVVSU) / Serviço Policial do
Gana, e se assegure que todos os parceiros envolvam-se
de forma adequada na gestão de desastres.

• A atribuição de fundos do programa também facilitou a
participação do Escritório de País e do Escritório Sub-
regional do UNFPA Gana em Tamale, (Região do
Norte)em missões de avaliação rápida destinadas à
obtenção de informações em primeira mão sobre as
necessidades da população afectada.

Lições aprendidas • A atribuição de fundos centrais para intervenções melhorou
ainda mais a mobilização de recursos junto do HRB.

• A atribuição de fundos centrais resulta numa melhor
preparação da resposta humanitária.

• A atribuição de fundos centrais para intervenções
humanitárias facilita o desenvolvimento da capacidade
de resposta do governo e de outros parceiros
relativamente à SR e VSG.

• A execução de intervenções ao abrigo das componentes
SR e Género melhorou o trabalho em equipa no Escritório
de País no que se refere à resposta humanitária.
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Conclusões 
e recomendações

Conclusão
A inclusão de actividades e de linhas orçamentais no Plano
Anual de Trabalhos, no âmbito de intervenções humanitárias,
melhora a prontidão do Escritório de País e também serve
como ponto de partida para uma maior mobilização de
recursos. 

Recomendações
• Monitorar e avaliar regularmente intervenções

humanitárias, incluindo a utilização de kits de Saúde
Reprodutiva e Kits Higiénicos.

• Capacitação de mais actores humanitários (ONG,
Serviço de Saúde do Gana, e Cruz Vermelha do Gana)
em SSR e VBG com fundos do programa. 

• Construir novas parcerias com outros actores humanitários
(tais como a Cruz Vermelha do Gana)

• Advogar a atribuição de mais fundos centrais tendo em
vista tratar da prontidão e resposta humanitária

• Incluir uma linha orçamental no Plano Anual de Trabalhos
para avaliações e gestão de dados em situações
humanitárias a fim de se melhorar a integração de
intervenções humanitárias na componente População e
Desenvolvimento. Isto fará com que a coerência do
Escritório de País a nível de intervenções humanitárias
melhor ainda mais, e assegure a disponibilidade de
dados relevantes para o planeamento, monitorização e
mobilização de recursos.

Parceiros Organização Nacional de Gestão de Desastres, Ministério
da Saúde / Serviço de Saúde do Gana /Unidade de Apoio
para a Violência Doméstica e Vítimas / Serviço Policial do
Gana, Sede do UNFPA, RO e SRO, WFP-UNHRD

Fontes e ligações Plano Anual de Trabalhos do UNFPA Gana 2010,
Documento do Programa de País, Relatórios do Escritório
Nacional, UN Ghana News Volume 8, Edição 1.

Revisto por Sr. Jude Edochie, Representante do UNFPA a.i
Sr.  Bawa Amadu, Adjunto de Representante
Sr. Robert Mensah, Especialista em Saúde Reprodutiva
Deputada Bridget O.Asiamah – NPO-SR /Ponto Focal –
Resposta Humanitária 
Deputada Doris Mawuse Aglobitse - Oficial para a
Campanha de Apoio e Comunicações
SRO Dakar, ARO, HRB
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5. MADAGASCAR 

Título Fazer renascer a esperança, salvar vidas : resposta
humanitária do UNFPA face aos riscos de mortalidade
materna e neonatal em três regiões do Sul de Madagáscar
afetadas pela insegurança alimentar recorrente (2008-2010)

Pessoa a Contactar

Região: País

Sr. Cheikh Tidiane Cissé, Representante do
UNFPA(cisse@unfpa.org) 
Dr. SOLOMANDRESY Ratsarazaka, NPO “Analista de
Política e Assistência Humanitária”, solomandresy@unfpa.org

Africa: Madagáscar 

Área Temática Intervenções humanitárias sobre a saúde da reprodução,
igualdade do género e segurança alimentar

Palavras Chaves Principais Saúde da reprodução ; grupos vulneráveis ; insegurança
alimentar, víveres ; UNFPA ; Programa Alimentar Mundial
(PAM) ; resposta conjunta ; comunidade ; acesso ; género.

Objetivos Contribuir para a redução da vulnerabilidade das mulheres
em idade de procriar ligada à crise alimentar recorrente em
três regiões do “Grand Sud” de Madagáscar.

Descrição e Contexto Uma seca crónica cíclica afeta principalmente o Sul de
Madagáscar1 com tendência para agravação no tempo e
no espaço devido aos efeitos da mudança climática; ela tem
como consequência uma insegurança alimentar recorrente
com riscos de fome em período de estiagem. A população
destas três regiões representa 10% da população nacional
estimada em 20 milhões; em termos de vulnerabilidade
socioeconómica, mais de 70% dos seus lares estão
classificados entre os dois quintos mais pobres para uma
taxa de 40% a nível nacional.
Os indicadores de saúde são piores2 por conseguinte, a taxa
de prevalência de contracepção moderna entre as mulheres
casadas dos 15 aos 49 anos representa apenas 3,2%,
enquanto a média nacional é de 29,2%.

1 Seguimento de SAP (Sistema de Alerta Precoce) 
2 Resultados EDS 2008-2009 Madagáscar
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Relativamente à utilização dos serviços de saúde materna,
apenas 24 % em média dos partos de nados vivos dos
últimos 5 anos tiveram lugar num estabelecimento de saúde,
enquanto a nível nacional a média é de 35, 33.
A situação em termos de saúde reprodutiva das ddolescentes
e jovens demonstra estes sinais de alarme. Em média, 48,7
% das adolescentes dos 15 aos 19 anos já estiveram
grávidas ou são mães nestas  regiões contra uma média
nacional de 31,7%.
Os diversos indicadores «  no vermelhos » testemunham a
existência dum alto risco de sobremortalidade materna e
neonatal em período de estiagem, daí a priorização duma
resposta que facilite a disponibilidade e o acesso aos
serviços de SR e de base. Tendo em conta os desafios e os
recursos existentes, a resposta do UNFPA focaliza-se nos
grupos mais vulneráveis, nomeadamente as adolescentes e
as jovens, por um lado, as mulheres grávidas e as
parturientes, por outro. 

Estratégia,
Principais Problemas 
e Implementação

Estratégia 
• Mobilização de recursos junto dos doadores não

tradicionais em complemento dos fundos regulares
disponíveis4; 

• Reforço das capacidades das instituições governamentais,
neste caso do Ministério da Saúde, à todos os níveis5;

• Desenvolvimento de parceria com o PAM para a vertente
« segurança alimentar », A ONG local SOMONTSOY,
que possui perícia na mobilização social e conhecimento
profundo das sensibilidade culturais da população alvo e
dos responsáveis comunitários das comunas visadas;

• Mobilização social para a utilização dos serviços de SR
nas comunas visadas; 

• organização de serviços de SR gratuitos e de qualidade
para um melhor acesso das pessoas  nas comunas
abrangidas.

3 Em regressão relativamente à EDS 2003-2004
4 O documento de projeto está anexado
5 Formação dos prestadores de serviço dos centros visados no SONU, MLD/PF, SRA ; supervisão da qualidade da oferta dos serviços;

supervisão da gestão dos diferentes instrumentos utilizados. 
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Principais problemas
• Disponibilidade a tempo dos recursos necessários, 
• Acesso para as populações residentes a mais de 10 km

dos centros de saúde, 
• Armazenamento de kits individuais de parto (dignidade,

higiene …) nas comunas, 
• Capacidade da ONG local e da comunidade a reagir

rapidamente em situação de crise (os membros da
comunidade são afetados pelo problema ),

• Avaliação dos resultados (quantitativos e qualitativos).

Implementação
Dois meses antes do período de estiagem
• Realizar uma avaliação rápida que compreenda o

recrutamento numeral e nominal segundo o local de
residência das mulheres em idade de procriar/gravidezes
visíveis nas comunas visadas ; a dotação de
complementos alimentares do PAM foi efetuada com base
nesta lista ;

• Remobilização dos membros da ONG local formados
previamente sobre as temáticas da SR, incluindo as
violências sexuais e o género;

• Estabelecimento de mecanismos de organização das
atividades de sensibilização que abarca todos os
fokontany das comunas visadas : o da ONU pelas
equipas operacionais do UNFPA e o dos agentes
comunitários pelos diversos responsáveis do pessoal da
ONG local ;

• Estabelecimento dum mecanismo de identificação e busca
dos desaparecidos pelos agentes comunitários das
mulheres grávidas ou parturientas para cuidados pré e
pós-natais que cubram todas as zonas, incluindo as de
difícil acesso ;

• Estabelecimento dum mecanismo de gestão dos kits 
« dignidade e higiene » através da colaboração da ONG
e dos responsáveis das comunas visadas, bem como do
mecanismo « víveres depois da utilização dos serviços de
SR » ;

• Fornecimento de produtos de SR para uma oferta de
serviço gratuito para o período de carencias6. 

6 A gratuidade para os mais vulneráveis constitui já uma política de saúde em Madagáscar. Recomenda-se apesar uma gestão
transparente das doações e a disposição de instrumentos adequados neste sentido.
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No início e durante o período de estiagem
• Aperfeiçoamento do nível técnico das formações

sanitárias para um serviço de qualidade através da
dotação de materiais e de equipamentos médicos e da
formação/supervisão dos prestadores de serviço de
saúde pelos médicos de apoio do UNFPA ;

• Operacionalização do mecanismo de utilização dos
serviços de SR gratuitos nos centros visados, « qualquer
mulher em idade de procriar, com ênfase para a mulher
grávida e a parturiente que utilizou pelo menos um
serviço de SR, beneficia de complementos alimentares
doados pelo PAM » ;

• Fornecimento de kits individuais (de parto, de dignidade
e de higiene) para as mulheres consultadas em SR ;

• Facilitação da oferta de serviço de SR através de
estratégias avançadas para as mulheres grávidas que
vivem distantes do centro de saúde em estreita
colaboração com os agentes comunitários das comunas
visadas ; 

• A todos os níveis, reforço do seguimento e da
coordenação na implementação das atividades.

Progressos e Resultado • Os responsáveis comunitários das 14 comunas visadas
apropriaram-se do mecanismo de gestão dos kits
individuais de parto ; anualmente, graças às intervenções
durante o período de estiagem em 14 centros de saúde
de nível II das comunas visadas, mais de 8.000 mulheres
em idade de procriar beneficiaram de assistência
adequada em termos de saúde reprodutiva graças a um
melhor acesso à serviços de SR gratuitos e de qualidade.
A taxa de cobertura contracetiva passou de 3,6% para
31% nas zonas visadas do Androy graças aos diferentes
tipos de métodos que foram disponibilizados no terreno,
por um lado, e da participação ativa dos agentes
comunitários na mobilização da comunidade para a
utilização dos serviços e a busca ativa das
desaparecidas.

• Mais de 2.500 mulheres grávidas e parturientes
beneficiaram de assistência pré-natal, parto e pós-natal,
reduzindo assim o alto risco de sobremortalidade materna
devido a complicações obstréticas. Deste modo, elas
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puderam beneficiar da sua dose de ferro mais ácido
fólico, de pelo menos uma injeção anti-toxina de tétano
(VAT), duma sensibilização sobre os riscos de perigo
durante a gravidez e o parto. O número de partos nos
centros visados triplicou durante o período de estiagem e
o desempenho pôde ser mantido mesmo 2 meses depois
das intervenções.

• Graças a uma maior resiliência face à insegurança
alimentar para mais de 8.000 mulheres em idade de
procriar, a esperança renasce para elas e as suas
famílias.

Lições Aprendidas • A integração de dois programas « SR e programa
alimentar » na resposta foi aceite favoravelmente por
todos os intervenientes e a implementação foi facilitada
por um seguimento reforçado das atividades e um reforço
da coordenação à todos os níveis. 

• Um reforço das capacidades dos atores comunitários a
priori permitiu uma melhor apropriação a posteriori que
se traduziu numa boa gestão dos kits individuais e no
aumento significativo da utilização dos serviços de SR,
mesmo para as populações mais distantes. Enquanto isso,
a comunidade, igualmente afetada, deve ser um « booster
» continuamente.

• O recrutamento duma ONG local com um bom
conhecimento das sensibilidades culturais e com
experiência comprovada no trabalho com a comunidade
é fundamental para orientar os responsáveis comunitários
nas atividades de mobilização social e de recuperação
das desaparecidas.

• A liderança da equipa de gestão de distrito sanitário é
fundamental para a disponibilidade dos recursos
humanos.

• O desenvolvimento correlacionado de parceria entre
agências das Nações Unidas e atores locais permitiu uma
melhor preparação e uma resposta ao período de
estiagem com uma gestão eficiente dos recursos.
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• O desenvolvimento de suporte IEC que tem em conta o
aspeto “conjunto” da abordagem permitiu melhor fazer
passar a mensagem “gravidez sadia, alimentação sadia”,
“a tomada do Ferro/ Ácido Fólico e a prevenção da
anemia nas mulheres grávidas”; “a vulnerabilidade dos
jovens em situação de crise alimentar aguda”.

• O desenvolvimento de instrumentos de gestão adequados
permitiu instaurar um clima de confiança entre os
diferentes intervenientes, sobretudo para a comunidade
beneficiária.

Conclusões 
e Recomendações

Tendo em conta a extensão crescente das comunas afetadas
pelos efeitos da mudança climática na região do Grand Sud
de Madagáscar, uma mobilização de recursos contínua é
primordial para reforçar a rede dos parceiros a nível local.
A perenização do projeto apenas seria previsível a partir
duma decisão política firme dos decisores para um
programa de desenvolvimento sério nesta zona. No entanto,
a abordagem integrada foi convincente e foi adotada e
alargada à outros setores da Nações Unidas. Esta
abordagem figura no relatório do coordenador residente de
Madagáscar para o ano de 2010.

Parceiro Ministério da Saúde, Equipa de País do Sistema das Nações
Unidas (UNCT7), Gabinete de Coordenação dos Assuntos
Humanitários das Nações Unidas (OCHA), PAM, Governo8

e Sociedade Civil. 

Fontes e Links Projeto de documento para o projeto financiado pelos
Principados de Mónaco e de Andorra; Relatório de
progresso para o projeto financiado pelos Principados de
Mónca e de Andorra; Relatório de missão conjunta

Revisto por Sr. Cheikh Tidiane Cissé, Representante do UNFPA em
Madagáscar
SRO Dakar, ARO, HRB

7 As decisões da UNCT facilitaram a implementação das diferentes intervenções deste programa conjunto que constituiu um feito inédito
em Madagáscar

8 As decisões da UNCT facilitaram a implementação das diferentes intervenções deste programa conjunto que constituiu um feito inédito
em Madagáscar
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6. MALAWI

Título Fornecimento atempado de kits higiénicos feitos à medida
para famílias afectadas por um terramoto em Karonga,
Malawi, em Janeiro de 2010 

Pessoa a Contactar: 

Região: País   

Dorothy Nyasulu (nyasulu@unfpa.org) 

África: Malawi 

Área temática Resposta de emergência

Palavras-chave Principais Higiene; terramoto; dignidade; Populações vulneráveis;
Resposta humanitária

Objectivos Assegurar que mulheres afectadas pelo terramoto de
Karonga mantenham a sua dignidade através do
fornecimento de kits higiénicos.

Descrição e contexto Karonga sofreu uma série de tremores de terra que
culminaram com um forte terramoto de intensidade 6.1 na
escala de Richter, em 21 de Dezembro de 2009. O
terramoto resultou na destruição de casas, estradas, escolas
e instalações sanitárias. Foram afectadas 145,436 pessoas,
tendo-se registado o colapso de 1,557 casas. A destruição
e as deslocações comprometeram as normas de higiene
pessoal da maioria das pessoas afectadas. Para além do
mais, grupos vulneráveis tais como mulheres e raparigas em
idade reprodutiva sentiram enormes dificuldades em fazer
face às suas necessidades menstruais em movimentarem-se
facilmente, especialmente para o acesso a assistência
humanitária. A intervenção teve como objectivo abordar o
direito à dignidade dos 1000 agregados familiares mais
vulneráveis. Cada agregado familiar é constituído por
aproximadamente seis pessoas.
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A população afectada foi instalada num campo
improvisado. Entrevistas conduzidas pelo UNFPA junto da
população afectada revelaram necessidades em provisões
para produtos menstruais, provisões sanitárias e para
banhos, e  para higiene dentária. O UNFPA, em
colaboração com a Cruz Vermelha do Malawi, forneceu
1000 estojos dignidade à população afectada no âmbito
da resposta do MISP (Pacote Mínimo de Serviços Iniciais).
Outros intervenientes, tais como a Oxfam, World Vision
International, e organizações de mulheres de nível
comunitário, assim como departamentos do governo,
prestaram abrigo, alimentação, água e saneamento.

Estratégia, 
desafios chave e execução

Estratégia
• Déploiement du personnel au début de la catastrophe

pour procéder à une évaluation rapide et à des
discussions de groupe avec les femmes, hommes, garçons
et filles pour l'identification des besoins des populations
affectées Desdobramento de pessoal no início da
catástrofe para conduzir uma avaliação rápida e
discussões em grupo com mulheres, homens, rapazes e
raparigas para a identificação das necessidades das
populações afectadas

• Colaboração com o governo e outras ONG tendo em
vista a pronta reposta às necessidades das populações
afectadas.

• Dos estojos constava o seguinte: Chitenje (pano
tradicional); escova de dentes e pasta dentífrica; sabão
para o banho; sabão e detergente em pó para lavagem
de roupa; lâminas de barbear descartáveis para homem;
pano menstrual para mulheres; pensos higiénicos; e
algodão.Desses itens, o pano Chitenje afigurou-se
importante para as mulheres que andavam dentro e fora
do campo, e que no Malawi confere dignidade às
pessoas. O pano menstrual é um artigo de uso tradicional
das mulheres idosas no Malawi, ao passo que os pensos
higiénicos são úteis para mulheres mais jovens.
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Execução
• Na sequência da avaliação rápida, procedeu-se à

identificação de beneficiários consoante os níveis de
vulnerabilidade.

• Colaboração com a Sociedade da Cruz Vermelha do
Malawi.

• Aquisição e montagem de estojos higiénicos e sua
distribuição por voluntários da Sociedade da Cruz
Vermelha do Malawi e pessoas seleccionadas entre os
membros da comunidade de Karonga. O UNFPA adquiriu
os itens; Voluntários da Sociedade da Cruz Vermelha do
Malawi e pessoas seleccionadas entre os membros da
comunidade de Karonga juntaram os itens de cada estojo
sob supervisão do UNFPA.

• Monitorização conjunta de actividades pelo UNFPA/
Sociedade da Cruz Vermelha do Malawi.

• Apresentação de relatórios pelo UNFPA.

Desafios-chave
• O principal desafio foi a falta de indicadores-chave de

Saúde Reprodutiva no relatório de avaliação inicial
levada a cabo pela Equipa Distrital.

• Falta de parceria operacional ou de Memorando de
Entendimento assinado com a Sociedade da Cruz
Vermelha do Malawi.

Progresso e resultados Foram feitas 1,000 embalagens individuais, as quais foram
distribuídas entre beneficiários identificados por chefes de
aldeias e voluntários da Cruz Vermelha do Malawi e
verificados pela equipa do Administrador Distrital.
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Lições aprendidas • A existência de um acordo a longo prazo com a
Sociedade da Cruz Vermelha do Malawi poderia ter
resultado numa melhor intervenção.

• Tendo em vista intervenções futuras, o UNFPA Malawi  vai
integrar a redução de riscos de desastres, incluindo
questões humanitárias; vai melhorar questões como
prontidão, financiamento adequado e resposta
atempada. O UNFPA é agora reconhecido como uma
agência humanitária com intervenções-chave específicas
a prestar, desempenhando funções de chefia no seio do
Grupo Humanitário das Nações Unidas.

Conclusões 
e recomendações

A resposta humanitária do UNFPA por meio de estojos
higiénicos foi vista como resposta tangível na área da Saúde
Reprodutiva. Antes, a resposta humanitária no Malawi não
incluía estojos higiénicos. O UNFPA deve continuar a
advogar a inclusão desses estojos no âmbito de respostas
humanitárias.

Parceiros Sociedade da Cruz Vermelha do Malawi; Organizações
Comunitárias de Base para Mulheres; governo do Malawi e
beneficiários.

Fontes e ligações • Relatório de avaliação rápida.
• Relatório de monitorização.
• Relatório final do UNFPA 

Revisto por SRO Dakar, ARO, HRB
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7. MALAWI

Título Apoio às comunidades no âmbito da prestação de cuidados
psicossociais a pessoas jovens afectadas por um terramoto
em Karonga, Malawi, Janeiro de 2010

Pessoa a Contactar

Região: País

Dorothy Nyasulu/Nyasulu@unfpa.org

África: Malawi 

Área temática Resposta humanitária

Palavras-chave Principais Jovens deslocados , Apoio  psicossocial; Serviços de saúde
sexual reprodutiva de fácil utilização;

Objectivos • Dar resposta ao terramoto de Karonga mediante a
prestação de apoio  psicossocial.

• Prestação de serviços de Saúde Sexual  Reprodutiva de
fácil utilização a pessoas jovens como modo de assegurar
o acesso contínuo aos serviços e evitar infecções do HIV
e a gravidez não desejada emjovens e  adolescentes.

Descrição e contexto • Karonga sofreu um forte teremotes  de terra de
intensidade de 6.1 na escala de Richter. O terramoto
resultou na destruição de casas, estradas, escolas e
instalações sanitárias. Os jovens têm sido afetados como
grupo específico. E assim que uma organização de
juventude, chamada Tupakisane, viu a sua case de
juventude  completamente destruída. A organização
serviu mais de 8.000 jovens. Ela forneceu serviços mais
acessíveis para a saúde sexual e reprodução. Esses
serviços incluem a distribuição de preservativos,
aconselhamento e teste voluntário em material de HIV,
contraceptivos e material de informação, educação e
comunicação (IEC) sobre a saude reprodutiva e sexual. A
organização foi a principal fornecedor de serviços
conviviais para  jovens e adultos tendo em conta que a
unidade sanitária mais próxima se encontrava em mais
de 15 km. O terremoto causou uma interrupção dos
serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR) aos jovens
rapazes e raparigas. Eles tinham de percorrer longas
distâncias para ter acesso aos serviços de SSR. Mas a
maioria não estavam em busca de comida e abrigo
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tornou-se prioridade. As meninas tormaram-se deste
modo, mais vulneráveis à exploração sexual em troca de
comida ou trabalho para reconstruir a casa e encontrar
abrigo. Por isso, foi necessário quebrar esta circulo
fornecendo aos rapazes e raparigas, serviços de SR que
são normalmente disponiveis em tempo normal.

• Uma análise situacional conduzida pelo Conselho
Nacional de juventude do Malawi (NYCOM) com o
apoio de líderes comunitários, juventude e o chefe do
distrito da juventude de Karonga (DYO) foi realizada.
Dessa análise situacional verificou-se que: i) os líderes
tradicionais e os pais tornaram-se concientes de que os
jovens foram abandonados a si próprios e uma situação
deste genero, pode favorecer os comportamentos de
risco, como o ato sexual não protegido e aumentar a
vulnerabilidade. (ii) os jovens solicitaram o fornecimento
de serviços SSR e o apoio para facilitar o acesso ao
centro de jovens deslocadas.

• Foram afectadas 145,436 pessoas (35% dizia respeito à
jovens com a idade compreendida entre os 10 e os 24
anos), tendo-se registado a destruição de 1,557 casas.
Foram avançados 16,000$ ao NYCOM no âmbito da
intervenção.

• Esta intervenção rentável por  iniciativa da comunidade
é o da primeira iniciativa deste tipo na história de
desastres do Malawi, que teve como objectivo a criação
de um centro onde os adolescentes pudessem obter
informações correctas e serviços de saúde sexual e
reprodutiva durante o período de crise e de reconstrução.

Estratégia, 
desafios chave e execução

Estratégia
• Tarefa confiada pelo UNFPA  a NYCOMO  como parceiro

para realização da avaliação de necessidades e no
estabelecimento de  uma  celula de crise. O NYCOM
criou parcerias com duas organizações de jovens à base
comunitária em Karonga, sob a direcção do Secretário
Distrital da Juventude (DYO), para a mobilização de
jovens e a implementação de activiades.

• Formação de 30 animadores comunitários de acordo com
os criteiros previamente definidaos para garantir a
protecção de jovens. 
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• Educação de pares.
• Assegurar os  serviços de ATV (Aconselhamento e

Testagem Voluntária), a distribuição  gratuita de
preservativos, e o  encaminhamento.

• Formação em Violência Baeada no Genero.
• Formação de conselheiros comunitários (escolhidos na

base de num conjunto de critérios preestabalecidos ),
número igual de homens e mulheres.

• Organização da actividades recreativas , incluindo
programas televisivos de desporto e jogos em recintos
fechados.

Desafios principais
• Os desafios  principais relacionavam-se com antigas

crenças e atitudes das comunidades relativamente  as
informações sobre jovens e saúde sexual e reprodutiva.

• Número inferior de raparigas e rapazes que frequentam
o centro devido  as preocupações com trabalhos
domésticos.

• Utilisation de structures pas de très bonne qualité pour
attirer la clientèle,

• Manque de ressources financières pour pérenniser les
interventions, manque de ressources humaines qualifiées
et discontinuité dans les activités d’éducation par les pairs. 

• Utilização de estruturas de alta qualidade para atrair o
grupo-alvo, falta de recursos financeiraos para a
sustentabilidade  das actividades, insuficiencia de recursos
humanos qualificados e discontinuidades nas actividades
de pares educadores

• Atrasos na apresentação de relatórios por parte de
Organizações Comunitárias de Base, com números
normalmente considerados em bloco, em vez de serem
desdobrados consoante o sexo e a idade.

Execução
• O UNFPA apoiou a produção de suportes  psicossocial e

identificou especialistas para o Ministério da mulher e
gênero, e a Cruz Vermelha do Malawi para facilitar a
formação. No total 24 pessoas beneficiaram da formação
de 5 diascom o apoio do governo, das ONGs e
organizações de base comunitária. Os Formadores foram
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preparados para  o acompanhamento dos participantes
nas suas respectivas comunidades. A Comunidade está
conectada para o distrito através de 62 organizações de
base omunitarias muito ativos para garantir a
sustentabilidade das intervenções.

• FPA prestou assistência na concepção de materiais de
ensino relativamente a apoio psicossocial, e identificou
peritos do Ministério das Mulheres, Género, Mulheres e
Desenvolvimento, e da Sociedade da Cruz Vermelha do
Malawi para facilitar o seminário. Um total de 24
participantes do governo, ONG e Organizações de Base
Comunitária receberam formação durante 5 dias. Os
formadores foram orientados quanto à forma de aplicar,
junto das respectivas comunidades, os conhecimentos
adquiridos pelos participantes. Determinou-se que o
distrito possui estruturas ligadas desde as comunidades
aos distritos, sendo representado por 62 Organizações
de Base Comunitária activas.

Progresso e resultados • Criado um centro de crise juvenil onde os jovens tiveram
acesso a vários serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva.

• Os resultados da análise situacional levaram à abertura
do centro amigável para os jovens.   Centro desde um
quadro para a prestação de aconselhamento,
informação, realizar as actividades de prevenção do HIV,
bem como cursos de recriação, uma vez que eles foram
não na escola, e os pais preocupados com os problemas
de subsistência e habitação, deixaram-os ociosos e acima
de tudo a mesmos.

• A estrutura recebeu mais jovens do que antes do periodo
de crise de acordo com a organização da juventude
Tupakisane e membros da Comunidade a partir dos
relatórios confirmada pelo NYCOM e o MYO. Entre Julho
e Setembro a estrutura recebeu 807 rapazes contra 577
raparigas para aconselhamento, materiais IEC  para os
servoços recreativos. Quarenta e quatro rapazes e 26
raparigas receberam aconselhamento e fizeram o test de
depistagem do HIV. 344 preservativos masculinos foram
distribuídos, porque os preservativo femininos não foram
disponiveis. Por causa do aumento do numero de
beneficiarios, o foenecimento de Kits de despistagem pelo
serviço de saúde do distrito afectado o normal
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foncionamento dos serviços de aconselhamento e
despistagem voluntario do VIH.

• Formados 30 animadores comunitários e conselheiros
para fornecer regularmente informações sobre violência
Baeada no gênero. O centro não tem recebido nenhum
casos de exploração sexual.

Lições aprendidas • O UNFPA Malawi integrará a redução do risco de
desastres nos seus programas tendo em vista intervenções
futuras, em vez de depender do apoio do Departamento
de Resposta Humanitária (HRB).

• A experiênciaadquirida com a resposta ao terramoto será
usada para orientar futuras respostas a desastres naturais
no Malawi.

• O apoio psicológico ao pessoal poderia ter melhorado a
forma de  lidar com a fadiga.

• O UNFPA é agora reconhecido como uma agência
humanitária com intervenções chave  especificamente
orientadas aos jovens.

Conclusões 
e recomendações

• As necessidades dos jovens devem ser sempre ser
consideradas nas  respostas humanitárias para melhor
enquadrar os aspectos psicossociais, as informações e
acesso aos serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva.

• Sempre integre as necessidades dos jovens na concepção
e implementação de programas humanitário.

Parceiros UNFPA, NYCOM, KASOBA e juventude Tupaskiane -
Organizações de Base Comunitária, Governo do Malawi
(Gabinete Distrital para a Juventude) e beneficiários.

Fontes e ligações Plano Anual de Trabalho, 2010; Artigos de jornais,
Relatórios sobre lançamento de programas

Revisto por SRO Dakar, ARO, HRB
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8. MAURITANIA 

Título A Implementação eficaz do Dispositivo Mínimo de Urgência
facilita a resposta às inundações no sudoeste da Mauritânia

Pessoa a Contactar

Região: País

Amar Mohamed Lemine (amar@unfpa.org)

Africa: Mauritânia

Área temática Urgência humanitária

Palavras chaves principais Saúde sexual e reprodutiva; Dispositivo mínimo de urgência;
Sinistrados.

Descrição & contexto • Aumentar a disponibilidade dos serviços de qualidade
em matéria de saúde reprodutiva  no local de
recolocação dos sinistrados

• Reforçar os conhecimentos, atitudes e práticas das
populações alvo (jovens/Adolescentes, mulheres,
homens).

• Contribuir para a prevenção e resposta aos abusos e
violências sexuais para com as meninas e  mulheres a
nível dos campos dos sinistrados.

• Reduzir a transmissão do VIH entre os sinistrados.
• Reduzir a mortalidade e morbidade maternas e

neonatais.

Descrição & contexto Na Mauritânia, 18 cidades são declaradas oficialmente
inundáveis. Cinco outras aldeias têm perfis similares face à
inundações periódicas nestes últimos dias. Entre 1994 e
1997, as queimadas destruiram 6731 km2 de zonas de
pastagens já de per si insuficientes. Existem 11 fendas nas
dunas que protegem Nouakchott do mar. Três (3) grandes
invasões de gafanhotos foram  registadas nos últimos 30
anos. Quase anualmente, ataques de aves granívoras são
registados nas culturas.

Rosso, localizado ao longo do rio Senegal é a capital
regional do Trarza que constitui a fronteira sul do país. Sob
a influência do oceano, esta região regista durante  a
estação das chuvas a pluviometria mais importante do país. 
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As precipitações e aguaceiros podem ser fortes. A cidade é
pouco dotada em infrastruturas urbanas adaptadas a tais
fenómenos climáticos, nomeadamente os sistemas de
drenagem das águas . O solo é argiloso e as habitações nos
bairros periféricos da cidade são precárias. A cidade de
Rosso tem à volta implantações de repatriados  estabelecidos
à luz do  acordo tripartido celebrado em. 2007 entre a
Mauritânia, o Senegal e o UNHR para o regresso voluntário
de 35000 refugiados.

Na noite de 27 a 28 de Agosto de 2009, uma chuva de
104 mm caiu sobre a cidade de Rosso, a tarde de  uma
segunda chuva de 70 mm também é registada. Esta
acumulação da precipitação em menos de 24 horas
provocou inundações que ocasionaram a deslocação
urgente  de 12000 sinistrados

Avaliação rápida
• Campo de deslocados com 12000 pessoas num local que

não foi devidamente preparado com:Falta de pontos de
água, e de latrinas, Falta de iluminação e de dispositivos
de protecçã, Interrupção brutal dos serviços de saúde e
informação.

• 2 centros de saúde cercado pela água.
• Um recrudescimento de casos de diarreia e de paludismo

assinalados pelos serviços de saúde. Risco de cólera se
não houver  latrinas rapidamente.

• Aumento das infecções respiratórias agudas e
reumatismos.

Resposta do UNFPA
• Mobilização rápida da comissão para mobilizar o apoio

técnico e financeiro necessários.
• A participação da comissão em exercícios de simulação

com cenário de inundações (Maio de 2008) revelou ser
a chave na organização da resposta a esta crise.

• Avaliação conjunta das necessidades na base da ficha
harmonizada de avaliação rápida das necessidades
humanitárias.
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Estratégia, 
Desafios Chaves 
e Execução

Estratégia
• Diálogo com as autoridades e envolvimento das

comunidades com uma representação equitativa de
homens e mulheres no comité de gestão do campo.

• Garantir a confidencialidade das consultas:
• (lugar privativo, constam nos registos o número de

consultas do paciente e um código para o diagnóstico).
• Com base nos relatórios de reunião com os beneficiários,

foi definido um pacote de actividades que correspondem
com as necessidades específicas das populações e que
fornecem serviços mínimos iniciais para que os homens,
mulheres e adolescentes tenham acesso à prestações de
saúde sexual e reprodutiva em situação de emergência.

• Criação e equipamento de um posto medico avançado e
funcional.

• Kits de partos higiénicos disponíveis.
• A prevenção VIH/SIDA: precauções universais aplicadas.

Preservativos disponíveis e distribuição gratuita.
• Pacote de actividades de IEC para SR/VIH.
• Sistema de referência das urgências obstétricas e

neonatais atraves de um sistema de piquetes durante
24h/24.

• Estabelecimento de um sistema de informação sanitária
com recolhas de dados.

• No âmbito das actividades de prevenção e resposta às
violências sexuais, disposições particulares foram
negociadas com as autoridades locais com vista a
iluminação do local, a representatividade das mulheres
nos comités de distribuição de alimentos e de gestão do
campo, a repartição dos pontos de acesso à água mas
também a presença de patrulhas das forças de segurança
durante à  noite.

• Em colaboração com o UNICEF e em  parceria com as
autoridades locais e as ONGs, a comissão tem apoiado
um programa de sensibilização através da rádio local que
visa prevenir e combater os abusos e violências sexuais
contra meninas e mulheres.
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Principais desafios
• Selecção dos beneficiários.
• Coordenação das actividades com as autoridades,

diferentes parceiros, envolvimentos das comunidades.
• Abastecimentos, distribuição, reporting.

Progresso e resultados • Continuidade dos cuidados de saúde sexual e reprodutiva
num contexto de ruptura brutal dos serviços de saúde
relacionada com as inundações recorrentes.

• Planeamento de um regresso à serviços completos.
• Disponibilidades de estatísticas desagregadas.

Lições aprendidas • Uma boa preparação para as situações de emergência
facilita uma resposta adequada e à tempo.

• Uma boa compreensão dos conceitos fundamentais de
coordenação e princípios  de implemetação do DMU por
parte do pessoal operacional aumenta o impacto da
intervenção.

• A qualidade da resposta em situação de emergência
depende da coesão dos parcerias estabelecidas na fase
de preparação.

• A coordenação e implementação do DMU permitiu um
posicionamento adequado da UNFPA e uma
consideração realistica das questões da saúde
reprodutiva no seio da coordenação Humanitária e dos
clusters saúde e protecção.

• Uma mobilização rápida a partir dos fundos de
emergências Humaintárias ($ 50,000) permitiu responder
às necessidades das pessoas afectadas dentro de prazos
muito curtos.

• Necssidade de ter um plano preciso de distribuição dos
kits SR.

• O seguimento no terreno constitui uma das chaves para
uma implementação satisfatória. 

• Recolha de dados permite avaliar o impacto de uma
intervenção.
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Conclusões 
e recomendações

• A implementação DMU no contexto das inundações
permitiu responder às necessidades prioritárias das
populações sinistradas.

• A escolha da organização ou do indivíduo encarregues
da coordenação deve ser relevante.

• O envolvimento das comunidades desde a fase de
concepção da fase de preparação e a transparência
facilita a implementação e o acompanhamento do
projecto.

Parceiros Parceiros de execução: Ministério da Saúde, UNICEF, PAM,
OMS, Associação da Mauritânia para a Promoção da
Família, SOS-Pairs educadores, comité de gestão do campo.
yacoub@unfpa.org
fgary@unfpa.org

Fontes e links • Sitreps
• Relatório de reunião com as autoridades
• Relatório de reunião com os beneficiários
• Relatórios de assistência medical de emergência e

sensibilização das populações vítimas das inundações no
Trarza (Mauritânia)

• mauritania.unfpa.org 

Revisto por SRO Dakar, ARO, HRB
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9. ZAMBIA

Título Integração de Medidas de Segurança como Parte Integrante
da Concepção do Programa e Orçamento

Pessoa a Contactar

Região: País

Sr. DUAH OWUSU-SARFO, Representante (owusu@unfpa.org) 

Africa: Zâmbia

Área temática Resposta de emergência

Palavras-chave Principais Segurança; MOSS; Segurança de pessoal; Fase aguda.

Objectivos Cumprir com as Normas Mínimas de Operação em
Segurança (MOSS) relativamente a pessoal desdobrado e
de serviço em caso de emergência.

Descrição e contexto De acordo com a política de segurança do UNFPA, todos os
escritórios de países devem obedecer às normas MOSS, e o
pessoal tem de possuir uma aprovação de segurança
quando se desloca dos respectivos postos de trabalho. Todo
o equipamento básico de comunicações,  ou seja, veículos,
rádios ou telefones devem estar disponíveis. As autorizações
para viajar constituem também um requisito para viagens
fora dos postos de trabalho, efectuadas no âmbito de
missões, o que inclui viagens no âmbito de intervenções
humanitárias. A natureza da prontidão de segurança varia
consoante o país, com base na avaliação dos riscos de
segurança relevantes e nas MOSS que tenham sido
aprovadas. O UNDSS está pronto e disponível a prestar
orientações e assistência por intermédio do sistema do
Coordenador Residente das Nações Unidas.

O Escritório de País da Zâmbia obedece às normas MOSS,
estando em vigor no país o nível de segurança Zero. Em
geral, a Zâmbia foi sempre um país pacífico, mas na
eventualidade de uma situação de crise, as medidas no
âmbito das MOSS, incluindo equipamento de comunicações,
têm de estar em vigor, e o pessoal necessita de estar
consciente das questões de segurança, cumprindo ainda as
normas MOSS para que possa reagir sem demora. 
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Estratégia, 
desafios chave e execução

Estratégia
• Capacitação do pessoal em medidas de segurança.
• Prestar formação, equipamento e provisões para a

melhoria do cumprimento e prontidão do pessoal
relativamente às normas MOSS.

Desafios Chave
• Atenção limitada dada ao cumprimento das MOSS em

Escritórios de Países
• As questões de segurança não estão integradas nos

orçamentos dos Programas de Países, incluindo
intervenções humanitárias

• Conhecimento limitado das MOSS por Pessoal do
Escritório de País

Execução
• Medidas MOSS, incluindo equipamento de

comunicações, rádios transmissores-receptores do tipo
Codan, rádios portáteis, telefones por satélite adquiridos
pelo Escritório de País.

• Todos os funcionários do Escritório de País receberam
formação em medidas de segurança, tendo-lhes sido
atribuídos indicativos.

• Uma equipa do UNFPA constituída por pessoal chave das
áreas de gestão e programa efectuou uma missão a um
campo de internamento para populações afectadas pelas
cheias tendo em vista uma avaliação rápida e ensaio das
medidas de segurança 

Progresso e resultados • Todo o pessoal do Escritório de País está agora consciente
dos procedimentos de segurança, de como funciona o
equipamento, dos códigos/terminologias

• Todo o pessoal tirou o curso avançado de segurança
(ASITF) 

• O Escritório de País introduziu equipamento relevante de
segurança em conformidade com as normas MOSS
aprovadas para o país, incluindo rádios portáteis, rádios
transmissores-receptores do tipo Codan instalados em
veículos, e telefones por satélite

• O Escritório de País foi dotado de um orçamento para
lidar com medidas de segurança, conforme
recomendações do gabinete do UNDSS.
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Lições aprendidas • A introdução de medidas de segurança em regime
permanente contribui para uma resposta rápida no
âmbito de intervenções humanitárias, e para a segurança
do pessoal que reage.

• A capacitação de pessoal melhora a integração da
segurança na concepção de programas assim como nas
operações.

Conclusões 
e recomendações

As normas MOSS serão reforçadas no âmbito da prontidão
para respostas humanitárias – após os acontecimentos não
há tempo para fazê-lo.

Parceiros UNDSS, UNDP

Fontes e ligações Plano Anual de Trabalhos do UNFPA Zâmbia e Relatório do
Escritório de País

Revisto por Conselheiro de segurança, ARO ,
SRO Dakar, ARO, HRB
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No Name Title/Function Country Email

1 Alexandrine DAZOGBO
Chargée de
Programme SRAJ

Benin dazogbo@unfpa.org

2 Sarai B. MALUMO NPO RH Zambia malumo@unfpa.org

3 Siaka TRAORE NPO BCC Burkina Faso traore@unfpa.org

4 Solomandresy RATSARAZAKA
NPO Policy
Analyst

Madagascar solomandresy@unfpa.org

5 Dorothy NYASULU Assistant Rep Malawi nyasulu@unfpa.org

6 Bridget ASIAMAH NPO RH Ghana
asiamah@unfpa.org

7 Benoit KALASA Representative Ethiopia
kalasa@unfpa.org

8 Meron TEWFIK NPO P&D Ethiopia
meron@unfpa.org

9 Amar Ould Mohamed Lemine Medical Adviser Mauritania
amar@unfpa.org

10 Teopolina M.HAITEMBU GBV – Red Cross Namibia
teopolinah@yahoo.com

11 Bintou SUSO
Programme
Associate

The Gambia
suso@unfpa.org

12 Nyaibor NGOMBU NPO Sierra Leone ngombu@unfpa.org

Lista de participantes no Atelier regional de troca de
conhecimentos em assuntos humanitarios em Dakar,
Sénégal de 25 à 27 de Outubro de 2010
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No Name Title/Function Country Email

13 Jusu SQUIRE
Programme
Assistant

Sierra Leone
squire@unfpa.org

14 Hugues KONE
Regional
Communications
Adviser

SRO Dakar kone@unfpa.org

15 Penda NDIAYE
RHCS Technical
Adviser

SRO Dakar
pndiaye@unfpa.org

16 Boubacar SOW
Technical Advisor
P&D/Census

SRO Dakar
bsow@unfpa.org

17 Jonathan NDZI
Humanitarian
Response
Specialist

SRO Dakar
ndzi@unfpa.org

18 Maria Caterina CIAMPI-
MBAYE

GBV Technical
Specialist

SRO Dakar Ciampimbaye@unfpa.org

19 Faustin YAO Director/ SRO SRO Dakar yao@unfpa.org

20 Rose GAKUBA
UNFPA
Representative

Senegal gakuba@unfpa.org

21 Lucien SIMBA
Humanitarian
Affairs Officer

OCHA simba@un.org

22 Siti Batoul OUSSEIN
Humanitarian
Programme
Specialist

ARO Jo’burg oussein@unfpa.org

23 Margaret AGAMA HIV Adviser SRO Jo’burg agama@unfpa.org

24 Leon TERBLANCHE
Regional Security
adviser

ARO Jo’burg terblanche@unfpa.org

25 Kae ISHIKAWA
RMB /RM
Specialist

UNFPA NY ishikawa@unfpa.org

26 Samson LAMLENN
Humanitarian
Response Branch

UNFPA NY lamlenn@unfpa.org






