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A plataforma do AWA contribui para a mudança de 
paradigma da resposta de África à SIDA, Tuberculose e 
Malária a partir de uma abordagem predominantemente 
biomédica e comportamental a uma abordagem 
transformativa com foco na diversificação do 
financiamento na saúde, no acesso a medicamentos 
acessíveis e de qualidade assegurada, na liderança, 
na governação e prestação de contas como via para o 
acesso universal à saúde. 

O mandato único do AWA permite-lhe desempenhar 
o papel de organizador, tirando proveito directamento 
da liderança ao mais alto nível dos Estados Membros 
da UA em acção. O AWA tem um papel fundamental 
para catalisar a implementação das Declarações de 
Abuja comprometendo-se a acção sustentada para 
pôr fim à SIDA, TB e Malária, como ameaça à saúde 
pública, até 2030. A reunião estatutária anual de peritos 
e de Chefes de Estado e de Governo do AWA fornece 
uma plataforma para a criação de parcerias para a 
forte coordenação, cooperação e parceria para definir 
políticas continentais, principais questões de defesa 
e responsabilização, partilhar as melhores práticas e 
acompanhar a implementação. Com vista a implementar 
eficazmente as políticas continentais e os Chefes de 

Estado e decisões do Governo AIDS Watch Africa 
estabeleceu um quadro de colaboração com todos os 
órgãos principais da UA, das Comunidades Económicas 
Regionais, Organizações Regionais de Saúde, sociedade 
civil, sector privado e agências de desenvolvimento, 
incluindo as entidades da ONU que participar em todos 
os fóruns de coordenação da União Africana para o 
desenvolvimento, planeamento conjunto e revisão da 
implementação de políticas e programas continentais.

O AWA defende a implementação do Quadro 
Catalisador para pôr fim à SIDA, Tuberculose e Eliminar 
a Malária em África até 2030. Além disso, o trabalho 
do AWA apoia a implementação da Estratégia de 
Saúde para África (2016-2030) que visa reforçar os 
sistemas de saúde e alcançar a cobertura de saúde 
universal. Além disso, o Quadro Estratégico do AWA 
está em conformidade com o modelo de África para a 
transformação socioeconómica e estrutural inclusiva, 
a Agenda 2063 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 

VISÃO 

Pôr fim à SIDA, Tuberculose e Malária  
até 2030.

MISSÃO

Conduzir esforços de defesa, prestação de 
contas e de mobilização de recursos para pôr 
fim à SIDA, Tuberculose e Malária até 2030, 
com base em dados. 

 

Sobre o observatório da SIDA em África [AIDS Watch Africa (AWA)] 
O AWA é uma entidade jurídica da União Africana, criado em 2001 com o mandato 
específico de liderar os esforços de defesa, responsabilização e mobilização de 
recursos para promover uma resposta robusta africana para pôr termo à SIDA, 
tuberculose e a malária até 2030. O AWA ocupa um espaço distinto na saúde 
a nível mundial e continua a desempenhar um papel prestigioso de defesa no 
sentido de aumentar recursos para a saúde a nível dos países e mobilizar recursos 
globais, incluindo o apoio de instituições financeiras globais que trabalham 
combate à SIDA, TB e Malária, como o Fundo global de Combate à SIDA, 
tuberculose e Malária. 

VISÃO, MISSÃO E OBJECTIVOS DO AWA 
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OBJECTIVOS 

Acções de defesa
• Mobilizar e manter a liderança ao mais alto nível e 

o compromisso na luta contra a SIDA, Tuberculose 
e Malária;

• Galvanizar todas os intervenientes e actores para 
formar parcerias para pôr fim à SIDA, tuberculose 
e malária até 2030;

• Gerar e disseminar informações estratégicas e 
culturalmente sensíveis aos parceiros e outros 
co vista a fomentar a acção a nível internacional, 
regional, nacional e das bases.

Prestação de contas
• Reforçar a prestação de contas pelos Estados 

Membros para a obtenção de resultados 
mensuráveis e um impacto a nível das bases; 

• Responsabilizarmo-nos pelos esforços de defesa, 
prestação de contas e de mobilização de recursos;

• Incentivar a participação da comunidade em 
programas de saúde de monitorização;

• Desenvolver recursos e ferramentas, tais como 
o Quadro de Resultados de África sobre o 
Financiamento Interno para a Saúde que oferece 
resultados assente em dados com vista a realizar 
acções de defesa assente em evidências. 

Utilização e Mobilização de Recursos 
• Promover a apropriação nacional entre governos, 

o sector privado e a sociedade civil;

• Mobilizar os recursos nacionais e internacionais 
para acelerar a implementação dos compromissos 
de luta contra a SIDA, tuberculose e malária;

• Aumentar a eficiência dos fluxos de financiamento 
e de gastos.

ESTRUTURA DO AWA 

Comité de Acção dos Chefes de Estado  
e de Governo do AWA 

O Comité de Acção dos Chefes de Estado e de 
Governo do AWA (Comité de Acção do AWA) 
serve de estrutura primária do AWA. O Presidente 
da União Africana serve concomitantemente de 
Presidente do observatório da SIDA em África 
[AIDS Watch Africa (AWA)]. O Comité de Acção do 
AWA reúne anualmente durante a Cimeira da União 
Africana que decorre em meados do ano. 

Comité Consultivo de Peritos  
do AWA 

O Comité Consultivo de Peritos do AWA é 
constituído por Peritos dos Estados Membros 
que trabalham na luta contra à SIDA, Tuberculose 
e Malária. A comissão desempenha um papel 
significativo na revisão das políticas continentais 
e nos avanços para os compromissos assumidos 
relativamente à SIDA, TB e malária. Determina as 
prioridades políticas e formula recomendações ao 
Secretariado do AWA sobre as prioridades para 
a apreciação dos Chefes de Estado e de Governo 
do AWA. O Comité Consultivo de Peritos do AWA 
convida igualmente a sociedade civil, o sector 
privado e os organismos multilaterais para as 
reuniões.

Secretariado  
do AWA 

O Secretariado do AWA está na Divisão da 
SIDA, TB, Malária e Outras Doenças Infecciosas 
do Departamento dos Assuntos Sociais. O 
secretariado prepara o projecto de política e os 
documentos estratégicos, bem como prepara para 
as Reuniões Estatutárias do AWA. O Secretariado 
do AWA faz igualmente acompanhamento sobre a 
implementação das Decisões da Cimeira da UA e dos 
quadros políticos em matéria de saúde da UA. 

 

Página Web do AWA: 

www.aidswatchafrica.net
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