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A pandemia do coronavírus continua a fazer sentir
os seus efeitos no continente africano. África é
particularmente sensível uma vez que 56% da

incapacidade
crise
Covid-19 frágil

população urbana está concentrada em aglomerados

grave econômica
social

urbanos informais sobrelotados e com serviços
inadequados e onde apenas 34% dos agregados
familiares têm acesso a instalaçõess básicas para
lavar as mãos1. Actualmente, a maioria dos países
regista transmissão local e na comunitária da
COVID-19. As notícias deram conta que se tinham
registado um total de 69.707 casos e 2.399 mortes
(taxa de letalidade de 3.4%) até 13 de Maio de
comparado aos pouco mais de 800 casos
registados à 23 de Março, altura em que a OSISA
elaborou a sua primeira estratégia de resposta à
COVID-19. Segundo a OMS, os países afectados mais
afectados incluíam: República Democrática do
Congo (1.169 casos), Madagáscar (192 casos),
Zâmbia (441 casos) e Eswatini (184 casos). Estes
números estão possivelmente consideravelmente
subavaliados devido à limitada capacidade de
testagem na região da África Austral. A realização
de testes à COVID-19 é crucial para se compreender
quantas pessoas têm a doença e qual a rapidez e até
onde se está a propagar. Em geral, a abordagem da
saúde pública dos Estados à pandemia tem sido
objecto de especial atenção devido ao limitado
investimento em instalações destinadas à realização
de testes e dificuldades a nível de ventiladores,
incluindo a produção de kits de testagem bem como
restrições logísticas e respectiva aquisição. Tudo isto
se junta aos outros desafios no âmbito da informação
e disseminação de dados, espaço para instalação de
camas, a condição dos centros de quarentena e
limitações do equipamento de protecção individual
(PPE, na sigla inglesa), por forma a assegurar a saúde
e a segurança dos profissionais de saúde.

¹ Comissão Económica das Nações Unidas para África ECA. COVID-19 in Africa: Protecting Lives and Economies. Abril de 2020.
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_en_24apr_web1.pdf Consultado: 6 de Maio de 2020
² Africa News. Coronavirus in Africa. Estatísticas provenientes da compilação de dados da Universidade John Hopkins, do CDC de África e de dados governamentais oficiais.
https://www.africanews.com/2020/05/15/coronavirus-in-africa-breakdown-of-infected-virus-free-countries/. 13 de Maio de 2020 Consultado: 15 de Maio de 2020
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Tempo de Estratégia

20202. Trata-se de um acentuado aumento

Alguns impactos perceptíveis e registados da
pandemia decorrem, acima de tudo, em consequência
das medidas de confinamento que os governos
adoptaram para abrandar a propagação do vírus.
O impacto imediato do confinamento foi a notória
divisão de classes visto que as medidas não funcionaram
em habitações peri-urbanas ou informais onde as
habitações geograficamente próximas umas das
outras e a ausência de infra-estruturas claramente
estabelecidas torna impossível o distanciamento
social. Os elevados níveis de desigualdade na
região foram agravados pelas instruções no sentido
de ficar em casa que se traduziram em nenhuma
actividade económica e, portanto, em nenhuma
oportunidade de auferir rendimento,
especialmente para os trabalhadores por conta
própria e do sector informal. O acesso à água
potável nas localidades e comunidades rurais
constituíu sempre um desafio na região. Esta falta
de acesso à água tornou a prática da boa higiene,
a lavagem frequente das mãos e a hidratação
difíceis para os cidadãos que têm acesso apenas a
água contaminada ou de qualidade deficiente. Tem
havido notícias de maior incidência de violência de
género (GBV, na sigla inglesa) e de violência
contra crianças. Além disso, tem havido tensões
entre civis e o exército ou pessoal de segurança
que foi chamado para complementar os esforços
da polícia no sentido de fazer cumprir as medidas
de confinamento. Em diversas ocasiões assistiu-se
ou relatou-se que o exército e a polícia tinham
usado força desnecessária e desproporcionada
contra os cidadãos. É evidente que o impacto
político, económico e social da crise da COVID-19
na África Austral será grave, e os seus efeitos
duradouros nas pessoas portadoras de deficiência,
mulheres, trabalhadores – formais e informais, os
mais pobres, a classe média emergente e nas
pequenas e médias empresas.
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B. Respostas da OSISA à COVID-19³
Nas últimas oito semanas, a OSISA respondeu à
pandemia da COVID-19 na África Austral com um
orçamento de cerca de $2 milhões de dólares.
Foram consolidados fundos de todos os programas
da OSISA, resultando no apoio a 17 projectos, nos onze
países onde actua a OSISA. Estes projectos centram-se
no objectivo de salvar vidas. A maioria dos projectos
concentrou-se em contribuir para os esforços de
prevenção e diagnóstico da COVID-19. A OSISA
efectuou investimentos cruciais na disseminação
de informação, sensibilização, reforço do acesso
a testes e tratamento para todos. Foram igualmente
canalizados recursos para esforços de preparação
de modo a garantir que os países na região instituam
intervenções robustas em matéria de saúde pública
para combater a pandemia. Esta resposta inicial foi
reforçada ainda por recursos da aplicação de um
Fundo de Reserva (RF, na sigla inglesa), liderado
pelos escritórios regionais da Open Society na Eurásia
e África (AfRO). Em Abril de 2020, foi aprovado o RF6924 e
à OSISA foram atribuídos $1.150.000 dólares que deverão
ser utilizados e sobre os quais a OSISA deverá apresentar
relatório antes do final de Junho de 2020. Para além
de colmatar as lacunas da resposta original, os fundos
do RF ampliaram o alcance da resposta da OSISA em
áreas relacionadas com os direitos das mulheres, a
mitigação dos efeitos socio-económicos da pandemia, a
transparência e responsabilização, bem como as
implicações em termos de direitos humanos da pandemia.
³ Em 6 de Maio de 2020
4
Título do RF692: Rapid Response to Mitigate the Impact of COVID-19 in Eurasia, Africa, the Middle East and North Africa (MENA), Asia-Pacific and
Haiti, approved 17 April 2020.

C. Resposta da Fase 2 da
Fundação Open Society (OSF)
A Fundação Open Society (OSF) está a preparar-se
para a Resposta da Fase 2 da OSF à pandemia da
COVID-19. A este respeito, uma comunicação recente
do Presidente da OSF calcula que pelo menos $70
mihões de dólares serão destinados à Fase 2. A
grande prioridade será África, Ásia, Eurásia, América
Latina e MENA. As fundações são encorajadas a
conceber a fase 2 em dois períodos, a médio prazo
(até ao fim de 2020) e a longo prazo (integrando
uma resposta clara à COVID-19 no âmbito da nossa

d. Mitigação dos efeitos socio-económicos da
COVID-19 nos Estados e nos cidadãos
e. Transparência e responsabilização.
Ao manter a abordagem dos objectivos partilhados,
cada uma das unidades programáticas no seio da
OSISA estará em melhor condição para articular,
aprofundar e reforçar a nossa resposta colectiva à
COVID-19 na região. A OSISA aproveitou desde então
a oportunidade para reavaliar as áreas prioritárias
iniciais e os objectivos da estratégia inicial, com
vista a agilizar e fortalecer os nossos contínuos
esforços para responder à pandemia da COVID-19

estratégia de quatro anos da OSISA).

à medida que esta evolui.

Além disto, o AfRO e todos os Directores Executivos

As áreas prioritárias revistas da
OSISA incluem:

da Africa Foundation decidiram desde então que,
neste momento, se deve desenvolver uma estratégia
a médio e a longo prazo da COVID-19 e às

1. Promover a democracia da
informação na África Austral

oportunidades que se apresentam. Como já foi

A pandemia da COVID-19 assistiu à dizimação dos

conjunta regional (África) para responder aos impactos

referido, o calendário a médio prazo para a estratégia
para África é o final de Dezembro de 2020.
Este é um momento único na história. A Fase 2 dá
à OSISA a oportunidade de pensar de forma criativa,
interromper o status quo e formular respostas que
podem funcionar para conter a pandemia e criar
um quadro de desenvolvimento resistente na região
da África Austral. O objectivo deste documento é
proporcionar à OSISA uma estratégia a médio prazo
que norteie e sirva de base aos nossos investimentos
nos países onde actua a OSISA e na região até
Dezembro de 2020.

D. A abordagem da OSISA no
âmbito da resposta da Fase 2
da OSF à pandemia

órgãos de comunicação privados, deixando bem
enraizados os órgãos de comunicação estatais.
Daqui resultou uma distorçāo de eventos, notícias
desequilibradas e repressão de informação. Para
oferecer aos cidadãos informação imparcial e
promover fontes noticiosas fidedignas, é urgente
apoiar o jornalismo independente e de investigação
(tanto a nível local como nacional), o qual enfrenta
problemas graves de sustentaibilidade, entre muitos
outros desafios agravados pela pandemia.
Não só o jornalismo independente e credível é crucial
para chamar a atenção para os abusos e a má
gestão da crise por parte dos governos, ele é uma
das melhores armas para combater a desinformação,
que se tem revelado fatal e que refuta a aplicação
de escolhas políticas susceptíveis de salvar vidas.
Além do jornalismo independente, é também

A resposta inicial da OSISA identificou cinco principais

importante investir noutras iniciativas de verificação

áreas prioritárias para o curto a médio prazo. Cada

de factos para combater as mentiras e capacitar

objectivo tinha uma mistura de intervenções assentes

os cidadãos proporcionando-lhes relatos verdadeiros

na defesa de causas e na prestação de serviços.

de eventos que afectam a sua vida.

Essas cinco áreas foram as seguintes:
a. Disseminação da informação e sensibilização

Os confinamentos e o distanciamento social também

b. Acesso à realização de testes, tratamento e

construíram alicerces sobre os quais será edificado

cuidados de saúde para todos
c. Preparação e financiamento interno para a
resposta
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e modelizado o futuro ecossistema de comunicação.
É um futuro em que os lares passarão a esferas
pessoais e privadas mas os espaços de trabalho,

escolas, ginásios, consultٕórios médicos, entretenimento,

No âmbito do sistema de saúde, os desafios

entre outros, serão todos impulsionados pela

subjacentes vão desde a ausência de liderança

conectividade à Internet. Alguns privilegiados já têm

à má governação, à qualidade deficiente da

um pressentimento desse futuro à medida que se

prestação de serviços, sistemas de gestão e

ajustam à obrigatória nova realidade da COVID-19.

divulgação da informação fracos, escassas

As comunidades pobres e vulneráveis ficaram

alocações orçamentais à ausência de kits de

para trás e possivelmente vão ter dificuldade em

testagem, ventiladores, equipamento protector

fazer parte desse futuro devido a várias razões, a

individual, camas de hospital, medicamentos e

principal das quais está relacionada com uma

teconologias. É muito claro que os sistemas de

deficiente conectividade digital. Como tal, a

saúde na região não se encontram em condições

OSISA irá apoiar campanhas sobre direitos digitais:

de responder às necessidades de saúde da

acesso, disponibilidade e acessibilidade de preços

população a qualquer momento, especialmente

da internet com o intuito de capacitar as

em tempos de crise. Durante o Ciclone Idai em

comunidades marginalizadas.

2019, milhares de pessoas ficaram sem acesso a

Como já foi provado, a conectividade também
suscita graves preocupações quanto aos direitos
dos cidadãos à privacidade. Num mundo que assiste
ao aumento mercantilização da vigilância
(surveillance capitalism em inglês), as comunidades
altamente digitalizadas vão assistir ao rastreio e
exploração da actividade em linha de cada cidadão
e respectivos dados por razões políticas e comerciais,
com limitados níveis de responsabilização de
governos coniventes e companhias de tecnologia
digital. Esta situação apela à OSISA para assumir a
liderança na promoção de fortes leis de protecção
de dados e mecanismos de vigilância responsáveis
que garantam a protecção do direito dos cidadãos
à privacidade. Apoiaremos as campanhas visando

cuidados de saúde em Moçambique, na Zâmbia e
no Malawi. Mais recentemente, a COVID-19 colocou
em evidência as deficiências críticas de recursos
humanos na área da saúde, as lacunas nos
equipamentos de diagnóstico para levar a cabo
testes fiáveis, bem como os desafios existentes
quanto ao financiamento e prestação de serviços
de saúde equitativos e sustentáveis na região.
No sector da educação, a resposta dos Governos
à COVID-19 foi o encerramento súbito de escolas
e instituições terciárias. Este facto fez com que 60
milhões de alunos ficassem sem aulas nos 11
países onde actua a OSISA (UNESCO, 2020). Cerca
de 800.000 professores e assistentes universitários
foram afectados.

a descida das tarifas de dados e contestaremos a

Nos próximos meses a OSISA vai apoiar iniciativas,

vigilância excessiva do Estado.

inovações e defesa de causas que tenham por

2. Criar sistemas de serviços sociais
resistentes que proporcionem acesso
universal equitativo e sustentável à
saúde, educação e água.

objectivo desenvolver sistemas de saúde e educação
robustos e resilientes que possam proporcionar,
com eficácia, acesso universal equitativo e sustentável
a todos. Em particular, a OSISA vai investir recursos
na recolha de provas a fim de interromper os actuais
modelos fragmentados e baseados na excessiva

A COVID-19 expôs as fragilidades do sector social

financialização sectores de saúde e educação.

e da prestação de serviços públicos da região. Os

Iremos confrontar as parcerias público-privadas que

Estados não foram capazes de melhorar o acesso

procuram mercantilizar e privatizar os serviços de

à água potável e ao saneamento, resultando em

saúde e educação. Começaremos por encetar

violações dos direitos humanos e da dignidade

debates acerca de um cabaz de financiamento

humana. A COVID colocou em evidência os desafios

regional para financiar os cuidados de saúde e a

e as desigualdades perversas no acesso a instalações

educação como parte da estratégia de mobilização

hídricas e de saneamento, que são cruciais para a

de recursos internos. Atendendo ao papel crucial

saúde, nutrição e bem-estar. O acesso a estes serviços

dos profissionais de saúde na prestação de

constitui também uma exigência básica para a

serviços, investiremos recursos no pilar dos Recursos

maioria das práticas de higiene que são críticas nas

Humanos para a Saúde (HRH, na sigla inglesa).

estratégias de saúde preventiva ao nível de

A OSISA financiará intervenções centradas em

comunidades e instituições como escolas e hospitais.

influenciar a política e a prática no que diz
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espeito à formação, recrutamento, remuneração

aprendizagem à distância que sejam baseadas na

e mobilização equitativa dos trabalhadores na

igualdade e sustentabilidade. Proporemos aos

área da saúde, especialmente ao nível dos cuidados

Governos que promovam e façam cumprir a

de saúde primário e comunitário. A nível regional e

segurança online com vista a proteger os jovens

continental, tencionamos interromper e questionar

alunos de pedófilos que se apresentam como

a economia política de acesso a vacinas

crianças ou professores. Defenderemos que o Estado

/tratamento (incluindo as que tenham origem em

apoie a prestação integrada de serviços de apoio

África) de modo a garantir o acesso equitativo

psicossocial e serviços de saúde, incluindo a saúde

para todos. A nível nacional, o trabalho realizado

sexual e reprodutiva, a protecção da criança, a

no âmbito de medicamentos e tecnologias

alimentação e os serviços nutricionais nas escolas.

centrar-se-á na criação de um movimento de

Defenderemos que as escolas, colégios e

direitos de saúde que reivindique a prestação de

universidades públicas não sejam usados como

serviços de qualidade e melhor acesso a

centros de quarentena. Defenderemos que o Estado

medicamentos e vacinas, concentrando-se na

envolva os sindicatos de professores no planeamento e

aquisição, na gestão de conflitos de interesse

monitorização da abertura segura de escolas e

conflito de interesses e na definição de prioridades

instituições terciárias. Advogaremos e apoiaremos

no fornecimento de medicamentos. O nosso

um regresso seguro de alunos e professores às

trabalho sob a perspectiva do sector da saúde

escolas e instituições de formação incluindo,

alargar-se-á à água e saneamento. Iremos apoiar

embora a isso não limitado, a desinfestação das

iniciativas que influenciem a distribuição de

salas de aula, o distanciamento social nas aulas, a

serviços públicos de água potável, gestão de

disponibilização de máscaras em tecido com 3

resíduos e saneamento a instalações de saúde e

camadas, o rastreio, a testagem e o encaminhamento

escolas, particularmente em zonas rurais e peri

de casos, a revisão do calendário académico, etc.

-urbanas. Os esforços neste domínio assentarão nos

Defenderemos e apoiaremos os esforços para

actuais ganhos, em que os governos expandiram o

garantir que todos os alunos estão suficientemente

acesso à água através do uso de tanques de água

preparados para os exames. Apoiaremos o rastreio

temporários nalgumas zonas peri-urbanas e bairros

dos alunos que não regressarão à escola quando

de lata. A OSISA irá defender e apoiar iniciativas

as escolas reabrirem porque, durante uma epidemia,

relacionadas com água potável e saneamento

diversas crianças mais vulneráveis, especialmente

que se centrem no maior acesso e ainda na

raparigas, ficam pelo caminho e são excluídas do

adopção de práticas de higiene nas comunidades.

sistema de ensino. Defenderemos a abolição de
proprinas nas escolas públicas. Incitaremos os Estados

No que se refere ao sector da educação e da saúde,

a fazer investimentos a longo prazo na educação

iremos estar solidários e colaborar com os sindicatos

em situações de emergência.

no combate à agenda do Fundo Monetário
Internacional (FMI) de contenção dos encargos
salariais, contenção essa que congela a contratação
de professores e enfermeiros porque tendem a ser

3. Traçar percursos para novas
realidades económicas numa nova
(Des)Ordem mundial

a maior representação dos encargos salariais do
Estado. Defenderemos o financiamento interno

O impacto pessoal, social e económico da COVID-19

da educação em situações de emergência.

é diferente de qualquer outro vivido no mundo nas

Contestaremos a aprendizagem em linha que favorece

últimas três gerações. Como já foi referido, os nossos

a classe média e que não tem em conta o aumento

Estados têm dificuldade para responder a esta

das desigualdades entre os ricos e os pobres.

pandemia por diversas razões. Algumas delas

Dissiparemos o mito que a aprendizagem online é

incluem os altos níveis de dívida que exercem

a solução milagrosa para o ensino em situações

pressão no espaço fiscal dos Governos, as medidas

de emergência. Assguraremos a existência do

de protecção social insuficientes para os grupos

ensino público gratuito e de qualidade que seja

marginalizados, rurais e informais, assim como a

acessível a TODAS as crianças neste período,

ausência de coesão e colaboração regionais

incitando os Estados a adoptarem práticas de

por parte da SADC para responder à pandemia.
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Em resposta a estes factos, a OSISA vai utilizar os

Com este propósito, a OSISA irá aumentar, a médio

próximos seis meses para apoiar grupos de reflexão,

prazo, o apoio a medidas de transparência e

responsáveis politicos, movimentos sociais, activistas

responsabilização robustas em prol de fundos comuns

e organizações para ressuscitar debates sobre modelos

/ fundos de solidariedade criados pelos Governos,

de protecção social afrocêntricos sustentáveis e o

sector privado e instituições financeiras internacionais

desenvolvimento de políticas a nível nacional e

para ajudar a evitar mais mortes, recomeçar o ensino e

regional. Através de um esforço coordenado com

proteger os meios de subsistência das pessoas que

o AfRO, apoiaremos a coordenação, mobilização

sofrem as consequências económicas da pandemia.

e construção de um movimento movimento cívico

Também iremos priorizar as subvenções a parceiros

sobre o problema da dívida africana liderado por

que acompanhem e monitorizem os pacotes de ajuda

organizações da sociedades civil (OSC) africanas

económica (distribuição alimentar, transferências

com vista a influenciar as conversas sobre dívida a

monetárias e outras redes de segurança no plano

nível regional, continental e global. Observando

social) para garantir que sejam geridas de forma

com preocupação o impacto devastador da

transparente e benificiem os que delas precisam.

COVID-19 nas pequenas e médias empresas e

Por último, uma vez que a contratação no sistema

grupos informais, vamos tirar partido do trabalho

de saúde e educação é uma das actividades mais

em curso relativamente à revisão e desenvolvimento

afectadas pela corrupção, iremos apoiar a promoção

de políticas adequadas que rejam o sector informal.

da contratação aberta, prestando uma atenção

4. Combater a corrupção promovendo
ao mesmo tempo a transparência
e responsabilização
A corrupção constituíu sempre um desafio na nossa
região. A pressão para responder rapidamente a
exigências urgentes cria oportunidades para a ocorrência
de corrupção no âmbito de sistemas operacionais e
administrativos já sobrecarregados. Para muitos países,
os sectores da saúde e da educação são grandes
áreas de despesa pública, e isto apenas será ampliado
durante esta crise. Os Governos estão a dedicar uma
enorme quantidade de recursos para atenuar o
impacto nos pobres e pessoas vulneráveis através de
pacotes de ajuda económica e social e avultadas
quantias de dinheiro para estimular a economia.
Contudo, o crescente influxo de dinheiro aumenta o
risco de corrupção. É imperativo assegurar que toda
esta despesa seja do interesse público, aberta e

especial à responsabilização do sector privado, a
fim de mitigar os riscos como contratos ocultos, preços
excessivos, conluio e suborno na resposta à COVID-19.

5. Responder à redução de direitos
humanos devido ao aumento da
securitização e autoritarismo
A pandemia da COVID-19 expôs a ausência de
fortes pilares e políticas socio-económicas centradas
nas pessoas e sensíveis a choques internos e
externos com que os Estados se veem confrontados.
Ela agravou os desafios em matéria de direitos
humanos, das mulheres e económicos que já existiam
mas que não eram suficientemente priorizados. A
resposta inicial da OSISA não levou em consideração
as consequências que as medidas de resposta à
COVID-19 tiveram sobre os cidadãos, incluindo as
seguintes: repressão do Estado, uso excessivo da
força e violência de género. Assim, na próxima
fase a OSISA irá apoiar iniciativas que visam proteger

transparente, com aumento de mecanismos de

e salvaguardar os direitos das mulheres contra a

controlo e equilíbrio, ou arriscamos a ocorrência de

violência de género; proteger, promover e defender

acesso reduzido, desperdício económico, ineficiência

os direitos humanos; e documentar e exigir reparação

e resultados inferiores na nos sectores da saúde e

legal para constantes violações dos direitos humanos.

educação. Deve-se também garantir o estímulo das

Estes esforços serão particularmente dirigidos a

economias e a protecção dos meios de subsistência.

grupos populacionais marginalizados e vulneráveis

Assim, a nossa resposta basear-se-á na exposição e

e de alto risco, incluindo mulheres, pessoas mais

contestação do âmbito de manifestação das forças

velhas, pessoas portadoras de deficiências, LGBTQI,

corruptoras, promovendo a confiança do público e
garantindo que não prejudiquemos o rigor em
favor da celeridade.
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reclusos e indivíduos detidos pela polícia.

6. Proteger os direitos das mulheres:
A resposta à COVID-19 do ponto de
vista do género
As pandemias e surtos têm impactos diferentes sobre
mulheres e homens. Desde o risco de exposição e
susceptibilidade biológica à infecção às implicações
sociais e económicas, as experiências de cada um
são passíveis de variar consoante as suas características
biológicas e de género e a sua interacção com outros
factores sociais. Com base na informação baseada
em casos nos termos ds Regulamento Sanitário
Internacional (2005), a 6 de Maio de 2020, só 40% (ou
1.434.793) dos 3.588.773 casos de COVID-19 confirmados
comunicados a nível global tinham sido comunidados
à Organização Mundial da Saúde (OMS) com
desagregação por idade e sexo5. Portanto, há uma
limitada disponibilidade de dados desagregados
por sexo e idade, o que dificulta a análise das
implicações da COVID-19 na perspectiva do género e
o desenvolvimento de respostas adequadas. A OSISA
defenderá e apoiará os Estados e as instituições de
saúde no sentido de recolherem, comunicarem e
analisarem dados sobre casos e mortes confirmados de
COVID-19 que sejam desagregados por sexo e idade,
no mínimo, de acordo com a orientação quanto à
vigilância mundial avançada pela OMS e também à
vigilância nacional6. A OSISA preconizará que os
Estados desenvolvam uma resposta à pandemia da
perspectiva do género, realizem uma análise dos
dados por género e invistam em investigação de
qualidade receptiva a questões do género acerca
dos impactos adversos sociais, económicos e a nível
da saúde da COVID-19 potencialmente diferentes
sobre mulheres e homens. Os resultados de tal análise
devem ser usados para aperfeiçoar as estratégias e
estruturas das respostas que incluam as mulheres
como decisoras.
Os dados disponíveis de alguns países sugerem que
a violência contra as mulheres e crianças aumenta
durante o confinamento7. A OSISA defenderá e
apoiará os Governos no sentido de incluírem respostas
a todas as formas de violência contra as mulheres, e
particularmente violência nas relações íntimas, como

cuidados pré-natais, bem como serviços de saúde e
direitos sexuais e reprodutivos. Esta situação representa
um risco para os actuais ganhos a nível da saúde materno
-infantil, assim como para os resultados a nível da saúde
e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) globais para as
mulheres e raparigas. A OSISA irá propôr aos Governos
que mantenham a disponibilização dos serviços de
saúde sexual e reprodutiva, e o acesso equitativo a
esses mesmos serviços (incluindo o planeamento
familiar, contraceptivos e a prestação de serviços de
aborto) e a incluí-los no pacote essencial de serviços de
saúde para a resposta à COVID-198. A OSISA também irá
apoiar as iniciativas de acompanhamento da prestação
de serviços de SDSR, bem como a documentação de
graves violações dos direitos de SSR das mulheres para
futuro litígio, a aprendizagem e a redefinição de serviços
de SDDR pós-COVID-19. Será igualmente dado apoio
às iniciativas destinadas a assegurar que as mulheres e
as adolescentes tenham acesso a produtos de saúde e de
higiene menstrual para manter a sua dignidadae humana.

Áreas prioritárias continentais da OSISA;
• O período pós-COVID deverá proporcionar uma
oportunidade para que os blocos regionais e
continentais garantam que a integração económica
regional se torne uma realidade para além de uma
mera manifestação de intenção em acordos regionais.
Através do AfRO, a OSISA irá apoiar o trabalho sobre a
integração económica regional.
• Através do AfRo, também irá iniciar diálogos e debates
que influenciem o melhoramento da preparação para as
catástrofes e riscos e respostas a outras crises semelhantes
no futuro (respostas nacionais, regionais e continentais).
• Irá prosseguir com firmeza a defesa de programas de
política e protecção social abrangentes no continente.
Tácticas
A OSISA irá recorrer às seguintes tácticas para aplicar
esta estratégia: concessão de subsídios, investimentos de
impacto social (impact invest em inglês) advocacia
investigação, convocações, litígio e fortalecimento de
movimentos.
Calendários
Julho – Dez 2020

Jan 2021 – Dez 2024

serviço essencial no âmbito da resposta à COVID-19,
fornecerem-lhe os recursos adequados e identificarem

Sequenciação de objectivos estratégicos a médio prazo

formas de tornar os serviços de protecção e prevenção

Julho a Setembro de 2020 (Primeira fase trimestral)

acessíveis no contexto das medidas de confinamento.

Outubro a Dezembro de 2020 (Segunda fase trimestral)

Uma vez que as capacidades dos sistemas de saúde
estão sobrecarregadas, assistimos à redução da prestação
de importantes serviços essenciais, incluindo serviços de
ESTRATÉGIA│2020

5
COVID-19: dados emergentes da perspectiva do género e por que motivo isso é importante [website]. Nova Iorque (NY): ONU Mulheres
(https://data.unwomen.org/resources/covid-19- emerging-gender-data-and-why-it-matters, consultado em 9de Maio de 2020.
6
Orientação técnica sobre a doença por coronavírus (COVID-19): vigilância e definições de casos. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2020
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/surveillanceand-case-definitions, consultado em 28 de Abril de 2020)
7
A COVID-19 e a violência contra as mulheres: o que o sector/sistema de saúde pode fazer. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2020
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/331699, consultado em 28 de Abril de 2020).
8
COVID-19: orientações operacionais para a manutenção de serviços de saúde essenciais durante um surto: orientações provisórias. Genebra: Organização Mundial de Saúde;
2020. OMS Refa. n.° WHO/2019- nCoV/essential health_services/2020.1 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331561, consultado a 28 de Abril de 2020).
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