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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO OBSERVATÓRIO 
 AFRICANO DA SIDA (AWA) 

 
A Conferência  
 
1. TOMA NOTA do Relatório da Reunião dos Chefes de Estado e de Governo do 

Observatório Africano da SIDA (AWA) e das recomendações nelas contidas:  
 

2. SAÚDA os esforços em curso dos Estados-Membros para o reforço dos sistemas 
de saúde, em consonância com a Estratégia Africana de Saúde (2016-2030) e o 
Quadro Catalisador para a Erradicação da SIDA, Tuberculose e Malária em África 
até 2030; 

 
3. EXORTA os Estados-Membros a prosseguirem as iniciativas que visam criar 

Recursos Humanos para a Saúde (HRH) fortes, incluindo o aproveitamento do 
papel dos Trabalhadores Comunitários de Saúde (CHW); APROVA a iniciativa de 
2 milhões de CHW e SOLICITA à ONUSIDA, OMS e outros parceiros a apoiar e 
facilitar a sua implementação; 

 
4. ENALTECE os progressos significativos registados na redução da mortalidade e 

de novas taxas de infecção pelo VIH, RECONHECE a importância de atender as 
necessidades não satisfeitas dos jovens e adolescentes, de modo a aproveitar o 
dividendo demográfico; mas PREOCUPADA pelo facto das regiões da África 
Ocidental e Central estarem atrasadas e da necessidade urgente de abordar a co-
infecção da hepatite B; APROVA o Plano de Recuperação de Emergência para 
acelerar a resposta ao VIH e SOLICITA à ONUSIDA, OMS e outros parceiros a 
apoiarem e facilitarem a sua implementação; 

 
5. SAÚDA os Estados-Membros que se comprometeram em apoiar o 5.º 

Reaprovisionamento do Fundo Mundial e INCENTIVA outros a contribuírem para o 
Fundo; 

 
6. PROFUNDAMENTE PREOCUPADA pelo facto da Tuberculose, uma co-infecção 

do VIH continuar a ser relegada em termos de investimentos e resposta; APELA 
aos Estados-Membros a aumentarem a cobertura e o acesso aos serviços para 
detecção e tratamento da Tuberculose, Tuberculose Resistente a Medicamentos 
Múltiplos, em particular para pessoas que vivem com o VIH, crianças e 
trabalhadores mineiros; 

 
7. APELA aos Estados-Membros e aos parceiros de desenvolvimento a apoiarem a 

Campanha da UA para Eliminar Novas Infecções pelo VIH em Crianças e Manter 
as Mães Vivas, como parte do Quadro de colaboração Inicie Livre, Mantenha-se 
Livre da SIDA; 

 
8. SAÚDA os esforços para a implementação do Plano de Produção Farmacêutica 

para África (PMPA) e do seu Plano de Negócios, incluindo planos para o 
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estabelecimento de um Fundo para o Desenvolvimento Farmacêutico Africano 
(FAP-D) e os avanços registados no estabelecimento da Agência Africana de 
Medicamentos (AMA); 

 
9. COMPROMETE-SE a manter os ganhos obtidos na luta contra a Malária e a 

monitorizar a resistência aos medicamentos antimaláricos e resistência à 
insecticidas; COMPROMETE-SE IGUALMENTE a investir no desenvolvimento e 
regulamentação da tecnologia genética, bem como de outras inovações, incluindo 
insecticidas de próxima geração para Pulverização Residual Interna e Redes 
Mosquiteiras Tratadas com Insecticida de Longa Duração, Testes Diagnósticos 
Rápidos e Terapia Combinada à base de Artemisina para a eliminação da Malária 
e SOLICITA à Comissão, à OMS e à Agência NEPAD a apoiarem estas iniciativas; 

 
10. APROVA o Quadro Estratégico do AWA (2016-2030) e SOLICITA à Comissão, a 

trabalhar com os parceiros e Estados-Membros, para facilitar a sua implementação; 
 
11. REAFIRMA o nosso compromisso com o objectivo de Abuja de 15% do 

financiamento doméstico para a saúde e SOLICITA à Comissão a continuar a 
produzir anualmente o Cartão de Resultados de África sobre Financiamento 
Doméstico para a Saúde para monitorização do progresso; 

 
12. SOLICITA: 
 

i) ao Presidente da Conferência, S.E. Presidente Alpha Condé, a envolver os 
relevantes parceiros, em particular o G20 no apoio ao reforço dos Recursos 
Humanos para a Saúde em África, incluindo a Iniciativa de Saúde Comunitária 
de 2 milhões de pessoas e INSTA a Comissão, em colaboração com a 
ONUSIDA, OMS e outros parceiros, a apoiar os esforços dos países na 
implementação da Iniciativa e a apresentar um relatório anual sobre o 
progresso; 
 

ii) ao Presidente do AWA a apresentar um relatório sobre os progressos 
registados à Sessão Ordinária da Conferência de Junho/Julho de 2018. 


