
O presente resumo de políticas apresenta uma análise 
sobre a situação da prestação de serviços de saúde sexual 

e reprodutiva para jovens (10-24) no Malawi, Moçambique, 
Tanzânia e Zâmbia. A análise é feita através de uma abordagem 
baseada nos direitos usando a metodologia da responsabilidade 
social, que reforça que o Estado deve obter e usar todos os recursos 
disponíveis para garantir que os jovens tenham acesso a informações e serviços de Saúde 
Sexual e Reprodutiva (SSR) de qualidade. Acresce que os jovens têm o direito de engajar e 
monitorar a prestação de tais serviços pelo Estado, que é um direito fundamental.
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Prestação de serviços públicos de saúde sexual e reprodutiva 
para jovens no Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia: 

Definição da agenda de responsabilização

Introdução 
O acesso e a utilização de serviços de SSR contribuem para que  os jovens  

tenham uma vida   saudável e digna. Esse reconhecimento está no cerne dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 sobre saúde e bem-estar 

e ODS 5 sobre igualdade de género e empoderamento da mulher e da rapariga. 
A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) afirmou 
que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) são direitos humanos.1 Os 
signatários dos tratados e compromissos globais sobre direitos humanos têm, assim, 
a obrigação de garantir que a SDSR sejam realizados, garantindo que o acesso às 
informações e serviços de SSR seja garantido para todos. Contudo, actualmente, 
, os Estados ainda não cumpriram essa obrigação relativamente a um segmento  
considerável dos seus jovens. Mais trabalho deverá ser feito,   para exigir a prestação 
de contas ao Estado para que  cumpa esta obrigação e afectando mais recursos para 
melhorar e expandir os serviços de SSR.

O presente resumo de políticas foi desenvolvido pela Aliança da Parceria para 
a Responsabilidade Social (PSA) apresentando as constatações de análise da 
implementação da política de SSR no Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. As 
recomendações de políticas são apresentadas aos governos nacionais, à sociedade 
civil e aos parlamentares sobre como fortalecer a prestação de contas na prestação 
de serviços de SSR.

1 Conselho de População, UNFPA, Comissão de Direitos Humanos do Governo da Zâmbia, WLSA e Nações Unidas na Zâmbia (2017)
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Quadro conceptual 
Para monitorar e 
avaliar a prestação 
dos serviços de SSR 
como parte da agenda 
de supervisão e 
responsabilização, a 
PSA Alliance usa uma 
abordagem baseada 
em  direitos humanos e 
evidências. Baseado no 
modelo desenvolvido 
pelo PSAM, este 
analisa os cinco 
processos de gestão de 
recursos públicos para 
monitorar e avaliar a 
prestação dos serviços 
de SSR para jovens. 

A análise apresentada 
neste resumo foi 
extraída de: i) Uma 

avaliação  das políticas da SADC sobre SSR analisou se  estas foram traduzidas  e 
implementadas a nível nacional; ii) Análise do cartão de pontuação comunitária e 
bem como do orçamento que foi feita nos anos de 2017 a 2018 pelos parceiros do 
projecto da PSA Alliance.2 Toda esta informação foi complementada por referências a 
publicações secundárias, como relatórios de Inquérito Demográfico de Saúde e outras 
publicações relevantes.

A Parceria da Aliança para a Responsabilidade Social 
A Aliança de Parceria para Responsabilidade Social (PSA) está actualmente a 
implementar um projecto de responsabilidade social no Malawí, Moçambique, 
Tanzânia e Zâmbia. O projecto procura melhorar a prestação de serviços públicos em 
saúde (HIV/SIDA, saúde e direitos sexuais e reprodutivos) para jovens, reforçando 
os papéis de supervisão e responsabilidade social de cinco grupos-alvo na região da 
SADC, especificamente: comissões parlamentares seleccionadas, departamentos 
relevante do governo , organizações da sociedade civil (OSCs), organizações de 
pequenos agricultores e a comunicação social. Usando uma abordagem baseada 
em direitos e evidências na monitoria da responsabilidade social, o projecto centra-
se nos cinco processos inter-relacionados de gestão de recursos públicos (PRM): 
planeamento e alocação de recursos; gestão de despesas; monitoria de desempenho; 
integridade pública e supervisão.

A PSA Alliance é um consórcio constituído por: ActionAid Internacional (AAI), SAfAIDS, 
do Public Service Accountability Monitor (PSAM) da Universidade de Rhodes e do 
Fórum de Pequenos Agricultores da África Oriental e Meridional (ESAFF).

2 Dados do cartão de pontuação foram colhidos nos seguintes distritos: distritos de Nsanje e Mchinji no Malawi; Distritos de Chibuto e 
Marracuene, em Moçambique; Distritos de Kilosa e Mbozi da Tanzânia; e distritos de Mongu e Chipata da Zâmbia 

Processo 5:
Supervisão

Questão: Os funcionários/
prestadores de serviços 
são chamados a prestar 
contas pelos órgãos 
de supervisão pelo seu 
desempenho?

Processo 4:
Integridade Pública

Questão: Que mecanismos 
existem para prevenir e que acções 
correctivas são tomadas em 
resposta ao abuso  e uso indevido 
e dos recursos públicos?

Processo 3:
Gestão de Desempenho

Questão: Como é que os 
provedores de serviços actuam na 
implementação dos seus planos? 
Os serviços públicos providenciados 
são de qualidade?

Processo 2:
Gestão da Despesa

Questão: Os fundos 
públicos são gastos de 
forma eficaz?

Processo 1:
Planeamento e alocação de recursos

Questão: Que fundos/recursos 
públicos estão disponíveis para 
funcionários/prestadores de 
serviços? Como eles planeiam 
usá-los?

O sistema de responsabilidade social

PROCESSOS
PARA REALIZAÇÃO 
DE CAPACIDADES 

& DIREITOS 
HUMANOS
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Constatações: Rastreio de compromissos para melhoria 
dos resultados da Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) 
A SADC deu passos significativos na promoção dos seus compromissos relativamente 
a SDSR, HIV e questões transversais sobre género, tuberculose e malária, bem como 
a prevenção da violência sexual e de género. O quadro regional tem as seguintes 
políticas principais; Protocolo da SADC sobre Saúde (1999), Declaração de Maseru 
sobre o Combate ao HIV/SIDA na Região da SADC (2003); Quadro de Política da 
Mobilidade da População e Doenças Transmissíveis na Região da SADC (2009); Pacote 
Mínimo para a Integração do HIV e da SSR na Região da SADC (2015) e Adenda sobre 
a Prevenção e Erradicação da Violência contra a Mulher e Criança (SADC 1998). O 
principal documento nesta é o Plano Estratégico e Comercial Integrado da SADC para 
o HIV, SSR, TB e Malária, 2016 - 20, que é muito claro sobre a importância dos jovens. 
A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da SADC 2015 - 2025 integra 
ambas as questões do HIV e as dos adolescentes, mas não ligadas entre si, uma vez 
que continuam duas questões transversais separadas.3

Uma avaliação realizada pela PSA Alliance em 2018 concluiu que os estados membros 
da SADC visados pelo projecto integraram políticas regionais de SDSR nos seus 
quadros de políticas nacionais. A figura 1 abaixo mostra as políticas nacionais 
relevantes que estão 
alinhadas com as 
políticas de SDSR da 
SADC promulgadas 
pelos estados 
membros. No entanto, 
a avaliação identificou 
grandes lacunas na 
implementação de 
políticas nacionais em 
relação ao acesso e 
utilização de informações 
e serviços de SSR para 
adolescentes.

As constatações mostram que, embora tenham sido dados passos significativos, 
ainda é preciso trabalhar para garantir que as políticas de SSR se traduzam em 
acções tangíveis; haja aumento de recursos domésticos mínimos para a prestação 
destes serviços ;  aumento do conhecimento e engajamento das comunidades e 
da sociedade civil nas políticas e compromissos relacionados com a Saúde Sexual 
e Reprodutiva (SSR). Constatou-se que a maior ligação entre os serviços de saúde 
sexual e reprodutiva (SSR) e de HIV aumenta o acesso e aceitação dos serviços de 
SSR e HIV nos quatro países, e eles vão precisar de avaliar como alocarem recursos 
limitados para a integração de serviços de SSR e HIV.

As estatísticas actuais dos quatro países mostram que eles continuam a depender 
de financiamento externo, com oito dependentes de doadores para mais de 80%4 
de sua resposta ao HIV.5 A dotação do orçamento nacional para a saúde nos quatro 
países não atingiu os 15% de acordo com a Declaração de Abuja, enquanto a 
dotação nacional para a SSR do total dos orçamentos nacionais para a saúde é de 
pouco menos de 2% nos últimos cinco anos. Embora haja dependência geral do 
financiamento de doadores externos entre os países, a Zâmbia atingiu um marco na 
mobilização de recursos domésticos para a saúde. A Lei do Seguro Nacional de Saúde 
(2018) destina-se a alcançar a cobertura universal de saúde para todos os zambianos.

3 SAfAIDS (2018)
4 UNAIDS (2013) ‘Relatório 'Global 2013' [pdf]
5 UNAIDS (2017) ‘Acabar com SIDA: Progresso rumo às metas 90–90–90’ [pdf]

Figura 2: Os 5 processos de gestão dos recursos públicos
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Figura 1: Políticas 
nacionais do sector 
de saúde adoptadas 
por Malawi, 
Moçambique, 
Tanzânia e Zâmbia
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Constatações: gestão dos recursos públicos na 
prestação de serviços de SSR para jovens 
As constatações foram extraídas das reuniões do cartão de pontuação comunitária 
organizadas pela PSA Alliance que monitorou e avaliou o acesso aos serviços de SSR 
pelos jovens no Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. 

Os dados foram colhidos em dois distritos de cada país.6 A análise também 
incluiu estudos associados da PSA Alliance sobre o rastreio da implementação 
dos compromissos de SSR pelos Estados membros da SADC e os relatórios da 
comunicação social.

Planeamento Estratégico e Alocação de Recursos
Os governos dos quatro países fizeram um esforço para formalizar os processos 
consultivos por forma a  garantir a participação das pessoas na elaboração do 
orçamento e no estabelecimento de prioridades. Moçambique abriu espaço para 
consultas da comunidade através dos seus líderes eleitos nos Conselhos Consultivos 
locais e distritais.7 Os Conselhos fazem parte do processo de governação participativa 
no país que reconhece os distritos como a unidade primária de planeamento e 
elaboração do orçamento,8 que alimenta planos e orçamentos provinciais e nacionais. 
Além disso, o parlamento de Moçambique tem  um gabinetes de e HIV/AIDS  que 

dentre outros, visa   facilitar o engajamento dos jovens e reportar os 
principais desafios que eles enfrentam. A Zâmbia adoptou os comités 
de coordenação distrital e provincial para o desenvolvimento, parte 
de um processo de planeamento descentralizado. O planeamento 
descentralizado adopta uma abordagem de baixo para cima e começa 
do nível do comité de desenvolvimento até a nível distrital, provincial 
e nacional.9

No Malawi, existem comités de desenvolvimento da área e de aldeias, 
bem como estruturas a nível distrital e nacional.10 As estruturas 
deverão contribuir para a priorização do programa e a alocação 
do orçamento para esses programas. A Tanzânia deu passos na 
promoção da governação participativa, que reconhece a participação 
das pessoas através das estruturas do governo local, ou seja, comités 

de desenvolvimento da ala e comités de desenvolvimento de aldeias. Através do 
projecto PSA, os comités de saúde em Kilosa e no distrito de Mbozi estiveram 
envolvidos no planeamento do orçamento da unidade sanitária e nos fundos 
recolhidos do Fundo da Saúde Comunitária. Os comités contribuem para o propósito 
da Lei do Fundo da Saúde Comunitária, que é: “… providenciar o mecanismo de criação 
do Fundo da Saúde Comunitária e providenciar a constituição dos órgãos de gestão e 
administração, bem como outras questões relacionadas”.11 

Os participantes do projecto, que agora são membros do comité, expressaram 
satisfação por lhes terem sido dada a oportunidade de participarem na elaboração do 
orçamento de saúde como cidadãos.12

O Plano de Acção de Maputo (2016-2030) sobre o Acesso Universal a Serviços de 
Saúde Sexual e Reprodutiva Compreensivos em África encoraja o aumento dos 
recursos internos para a SSR no continente como uma forma de assegurar que 
concretizamos os compromissos em SDSR. Nos quatro países, os governos alocaram 

6 Distritos de Nsanje e Mchinji, no Malawi; Distritos de Chibuto e Marracuene, em Moçambique; Distritos de Kilosa e Mbozi de Tanzani; e 
distritos de Mongu e Chipata da Zâmbia.
7 PNUD Moçambique, n.d 
8 Massuanganhe(2005)
9 Lusaka Times (2017)
10 Action Aid Malawi (2018)
11 República daTanzânia (2001)
12 SAfAIDS (2019)
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orçamentos para a saúde com dotação específica para SDSR, incluindo o HIV. No 
entanto, olhando para os dados representativos na saúde, existem vários níveis de 
alocação de recursos para SSR. Como percentagem das despesas gerais do governo, os 
países fizeram as seguintes alocações para a saúde: Malawi (16,77%); Moçambique 
(8,81%); Tanzânia (12,31%) e Zâmbia (11,31%).13

Relativamente à alocação orçamental, os cidadãos que participaram no processo de 
cartão de pontuação notaram que os orçamentos destinados a serviços de saúde 
reprodutiva de adolescentes e jovens são insuficientes, geralmente uma proporção 
muito pequena do orçamento total de SDSR dentro do orçamento nacional de saúde 
geral, resultando em financiamento insuficiente para a saúde do adolescente.14 As 
constatações da análise do orçamento mostram que na Tanzânia houve um declínio 
na alocação do orçamento nacional para a Comité da SIDA (TACAIDS) e o Programa 
Nacional de Controlo da SIDA (NACP).15 As alocações para intervenções em SSR e HIV 
alcançaram a média de 1% do orçamento total do sector da saúde para o distrito 
de Kilosa nos últimos três anos.16 Na Zâmbia, apenas 9,3%17 do orçamento de 2019 
foi alocado para saúde, o que implica uma redução no financiamento a jusante da 
prestação de serviços de SSR dos jovens, apesar do facto de que metade da população 
na Zâmbia é adolescente. (De acordo com o censo de 2014, adolescentes e jovens 
com menos de 24 anos constituíam 65% 18da população total da Zâmbia.)

As constatações do cartão de pontuação comunitária mostram que, em geral, 
os respondentes estavam preocupados com a qualidade da participação no 
planeamento. No Malawi, os resultados sugerem uma participação muito baixa de 
jovens e mulheres nas estruturas de desenvolvimento.19 Os relatórios de análise de 
orçamento e de cartão de pontuação do Malawi e Moçambique também mostram 
uma disparidade entre as consultas orçamentais e as decisões finais. As consultas 
prévios ao orçamento nos países são feitas principalmente para as partes interessadas 
a nível nacional; em alguns casos, os planos distritais são elaborados e apresentados 
depois de o Ministério da Finanças tiver finalizado os planos e orçamentos 
nacionais.20 Na Tanzânia existe uma Política sobre Oportunidades e Obstáculos ao 
Desenvolvimento (O&OD) que rege a participação dos cidadãos no planeamento e 
prioridade a nível das aldeias. No entanto, os jovens não têm acesso a informações 
adequadas sobre o processo de planeamento e, na maioria dos casos, o governo não 
dispõe de recursos adequados para facilitar a implementação da política.21

Os cidadãos dos quatro países consideram que os adolescentes e jovens são tratados 
como beneficiários de programas, ao invés de participantes activos nos diferentes 
níveis de tomada de decisões sobre questões que os afectam. Muitas vezes, as 
consultas estão entre as instituições de alto nível que não reflectem as necessidades 
dos adolescentes, resultando em políticas que não proporcionam aos adolescentes 
serviços de SDSR adequados. Mesmo os casos em que os jovens participam nos 
conselhos consultivos locais ou fóruns e reuniões através da representação da 
sociedade civil, por exemplo em Moçambique, o governo não fornece feedback sobre 
como as suas prioridades foram integradas nos planos e orçamentos nacionais.22

O feedback das discussões dos grupos focais (DGF) na Tanzânia e em Moçambique 
mostra que a qualidade de participação dos jovens também é afectada pela sua 
capacidade de leitura e interpretação dos orçamentos.

13 União Africana (2014)
14 Consulte os relatórios separados do cartão de pontuação comunitária ao nível das aldeias dos distritos de Kilosa e Mbozi na Tanzânzia, 
distritos de Nsanje e Mchinji no Malawi; Distritos de Chibuto e Marracuene, em Moçambique; e distritos de Mongu e Chipata na Zâmbia
15 TACOSODE (2018)
16 Ibid
17 Lusaka times (2018)
18 Gabinete Central de Estatística da Zâmbia (2012
19 ActionAid Malawi, and ActionAid Moçambique (2018)
20 Ibid
21 Entrevista de Informações-chave (2018)
22 Action Aid Moçambique (2018)
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Gestão das despesas
Em termos de gestão do orçamento, os participantes das discussões do cartão de 
pontuação levantaram preocupações relativas às diferenças entre os montantes 
orçados e os fundos desembolsados. Em Moçambique, existe uma variação notável 
entre a alocação inicial do orçamento da saúde, a alocação revista e a despesa real. 
Em termos nominais, 20,3 biliões de meticais foram gastos em saúde em 2016, 
contra uma alocação inicial de 22,2 biliões de meticais.23

Nos distritos de Kilosa e Mboziin, na Tanzânia, existem diferenças entre as despesas 
acumuladas e os fundos recebidos do Health Basket Fund. Devido a atrasos 
permanentes no desembolso de fundos do governo central, existe sempre dinheiro 
não gasto que poderia ser usado para melhorar a qualidade dos serviços de SSR dos 
jovens.24 Além disso, as despesas do orçamento da saúde respeitam sempre os planos 
no Malawi, uma vez que os fundos podem ser facilmente redireccionados para outras 
despesas do Conselho.25

Gestão do desempenho 
Os resultados dos cartões de pontuação comunitária realizados em oito distritos 
do Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia mostram desafios que emergem na 
prestação de serviços de SSR. Abaixo seguem as preocupações relativas à prestação 
de serviços de SSR levantadas pelas comunidades:

Moçambique:26 Os desafios são: capacidade do pessoal, estrutura e qualidade da 
prestação de serviços. Os funcionários das unidades sanitárias usavam alegadamente 

telemóveis quando atendiam os pacientes e eram insensíveis ao 
sofrimento das pessoas, especialmente mulheres grávidas, crianças e 
deficientes. As unidades também estão incapacitadas por esgotamento 
de medicamentos e não há ambulâncias para transportar pacientes 
gravemente doentes. Existem sempre longas filas que significam que 
as pessoas doentes têm que esperar por um tempo longo para serem 
atendidas.

Tanzânia:27 Os desafios incluem a falta de pessoal nas unidades 
sanitárias e o fornecimento inconsistente de medicamentos para atender 
à demanda. Também havia infraestrutura inadequada para serviços de 
SSR, ou seja, não há salas estabelecidas para serviços de teste de HIV, o 

que mina questões de confidencialidade. Também foi observado que não havia água 
e electricidade em alguns centros de saúde e ambulatórios.

Malawi:28 No geral, as políticas sobre a prestação de serviços de HIV e SSR reflectem 
as necessidades dos jovens no Malawi, no entanto, os desafios de gestão do 
desempenho ainda permanecem. A disponibilidade de esquinas adequadas aos 
jovens para serviços de SSR é limitada e isso é agravado pelo facto de os jovens não 
estarem bem informados sobre seu direito de acesso a esses serviços. As pessoas que 
vivem com o VIH que faltam ao tratamento não são acompanhadas, aumentando 
assim o risco de resistência aos medicamentos. A prestação de serviços de HIV 
também é comprometida pela afectação do pessoal não qualificado e por não manter 
confidencialidade ao prestar HTS (Serviços de Teste de HIV). Uma lacuna única que 
compõe a gestão do desempenho no país foi o papel da comunidade. As constatações 
do cartão de pontuação mostram que existe uma participação masculina limitada na 
utilização de serviços de HIV e SSR, e atitudes negativas da comunidade sobre tópicos 
de SSR, o que tem impacto na aceitação e utilização de serviços. 

23 UNICEF (2017)
24 TACOSODE (2018)
25 ActionAid Malawi (2018)
26 Action Aid Moçambique(2018)
27 Action Aid Tanzânia(2018)
28 Action Aid Malawi(2018)
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Zâmbia:29 Existe reconhecimento dos esforços do governo relativamente à prestação 
dos serviços de SSR de qualidade para os jovens. As constatações do cartão de 
pontuação mostram satisfação geral de que os adolescentes e jovens recebem 
serviços de uma forma que não os estigmatiza. O consentimento mostrou ser um 
grande impedimento no acesso aos serviços de SSR para jovens. Notavelmente, 
aqueles menores de 16 anos de idade e não casados precisam do consentimento 
dos pais e encarregado de educação para ter acesso ao serviço de SSR.30 No distrito 
de Mongu, os participantes da DGF destacaram que os jovens são obrigados pelos 
prestadores de serviços a apresentarem cartas que os autorizem a obterem o 
planeamento familiar dos seus maridos ou pais/encarregados de educação.

Gestão da integridade pública 
Resultados sobre questões de integridade pública foram misturados. As pessoas 
sabiam que, embora os governos estejam a envidar esforços para erradicar a má 
gestão das finanças públicas, ao estabelecer instituições de combate à corrupção, 
ainda há muitos casos de desvio de recursos que não são totalmente investigados. 
Os participantes do processo do cartão de pontuação consideraram os sistemas 
de responsabilização do governo como ineficazes e muito lentos. Em alguns casos, 
nenhuma acção foi tomada contra aqueles que foram encontrados em falta, e em 
outros casos, funcionários do governo envolvidos na má gestão de recursos foram 
transferidos de um departamento para outro em vez de serem processados ou 
demitidos.

No Malawi, os casos de desvio de fundos resultaram na falta de equipamentos 
médicos e suprimentos em vários hospitais públicos. “O Malawi tem fundos para 
melhorar nosso sistema de saúde, mas o problema é que a maior parte desse dinheiro 
vai para o bolso de algumas pessoas...”, membro da comunidade.31 A extensão 
da corrupção na prestação de serviços públicos foi exposta pelo escândalo de 
corrupção conhecido por Cashgate. O relatório do auditor geral do Malawi mostrou 
que, durante o escândalo, aproximadamente MWK3.8 biliões foram pagos pelos 
preços inflacionados de aquisição e MWK1.9 bilhões foram pagos sem evidência de 
fornecimento de bens ou serviços.32

Apesar dessas limitações, esses governos têm mecanismos para manter a integridade 
pública e agir contra o abuso de recursos. Em Moçambique, entre Janeiro e Setembro 
de 2018, foi recebido e investigado um total de 107 queixas contra funcionários da 
saúde, resultando em processos disciplinares contra 155 deles.33 Em 2016, a Comissão 
de Combate à corrupção da Zâmbia prendeu cinco funcionários do Ministério da 
Saúde por roubo envolvendo K471, 275.34

Estas tendências positivas devem ser encorajadas, a fim de assegurar uma gestão 
mais eficaz dos recursos públicos.  

Supervisão
Os governos nos quatro países implementaram processos de supervisão. Existem 
várias instituições de supervisão, como as comissões das contas públicas, uma 
comissão parlamentar que faz a supervisão do orçamento do órgão executivo do 
governo; o gabinete do auditor geral cujo mandato é auditar e informar sobre 
despesas do governo; e comissões de combate à corrupção necessárias para 
investigar a corrupção e processar os infratores corruptos. No entanto, essas 
instituições são consideradas fracas e não totalmente utilizadas.

29 Action Aid Zâmbia(2018)
30 Conselho da População, UNFPA, Comissão de Direitos Humanos do Governo da Zâmbia, WLSA e Nações Unidas na Zâmbia (2017)
31 Mweninguwe 2018
32 Smith (2015)
33 All Africa (2018)
34 Lusaka Times (2016)
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Abaixo segue uma breve análise das estruturas de supervisão em cada país:

Zâmbia:35 As comissões parlamentares relacionadas com a saúde incluem as 
estimativas, as contas públicas, a saúde, o desenvolvimento comunitário e os serviços 
sociais. Actualmente, o papel de supervisão é limitado, pois há pouca participação de 
parlamentares nas avaliações das necessidades do sector, planeamento estratégico 
e monitoria e avaliação. A decisão das comissões parlamentares sobre a saúde é 
influenciada pelo alinhamento aos partidos políticos e não utilizou totalmente a 
colaboração com a sociedade civil e a comunicação social. Ao nível distrital, o Comité 
do Conselho Distrital é a unidade descentralizada do governo mandatada para 
supervisionar e implementar programas governamentais no distrito. No entanto, 
o Conselho enfrenta desafios de escolaridade na revisão de documentos públicos, 
compreensão limitada do conceito de responsabilidade social e alinhamento com os 
interesses dos partidos políticos.

Tanzânia:36 Uma avaliação feita por MS TCDC mostra que o papel de supervisão 
foi limitado pelo financiamento inadequado para realização de visitas de campo 
e desempenhar as suas funções conforme determinado; acesso inadequado a 
documentos públicos confidenciais e falta de habilidades por parte dos membros na 
monitoria do orçamento e prestação de contas. 

Malawi:37 Os Comités do Conselho Distrital têm grande potencial para melhorar 
a prestação de contas e prestação de serviços. Membros locais do Parlamento são 
membros ex officio dos conselhos. No entanto, os entrevistados da avaliação de 
MS TCDC destacaram desafios, incluindo um baixo nível de escolaridade entre os 
membros do conselho, facilitação deficiente (subsídio de assento é pequeno e não 
é pago a tempo) e alinhamento político. Uma lacuna-chave foi identificada como 
comunicação entre o Comité e os ministérios do governo.

Moçambique:38 Os Comités do Conselho Distrital enfrentam desafios semelhantes 
aos de outros países relativamente a baixos níveis de escolaridade, altamente 
politizados e de má compreensão da abordagem baseada nos direitos para a gestão 
de recursos públicos.

No geral, os cidadãos consideram que os comités de contas públicas (PAC) estão a 
envidar esforços significativos para responsabilizarem o governo.39 Eles receberam 
amplos poderes para escrutinarem as despesas públicas e garantirem a prestação 
de contas dos recursos nacionais e têm o poder de convocar os departamentos do 
governo citados no relatório do auditor geral. Os PACs realizam audiências públicas e 
divulgam seus relatórios. Na Zâmbia, por exemplo, seus trabalhos são transmitidos 
no rádio do parlamento para o público acompanhar. Apesar dessas tendências 
positivas, há muito espaço para melhorias com vista o fortalecimento dos PACs, já 
que actualmente eles não têm poderes disciplinares ou de instrução.

Da mesma forma, enquanto o gabinete do auditor geral realiza auditorias anuais 
de fundos públicos, eles não têm poderes de acção judicial e a maioria das 
suas constatações não são investigadas órgãos responsáveis pela aplicação da 
lei. Nos quatro países, as comissões de combate à corrupção são consideradas 
como selectivas nos casos que investigam. Os participantes consideram que a 
interferência política nas comissões de combate à corrupção afecta a capacidade 
dessas instituições de investigar a corrupção, particularmente envolvendo altos 
funcionários. 

35 MS TCDC(2016)
36 MS TCDC(2016)
37 MSTCDC(2016)
38 MS TCDC(2016)
39 Resumo dos Relatórios de dados SAM: Action Aid Malawi, Action Aid Tanzânia, Action Aid Moçambique e Action Aid Zâmbia, (2018)
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Na Zâmbia, isto foi identificado pela Comissão de Combate à -Corrupção como uma 
das razões para a queda no número de pessoas que denunciavam a corrupção.40 
As instituições de supervisão precisam ser fortalecidas, inclusive garantir que o 
executivo responda regularmente às constatações dessas instituições. Os órgãos de 
supervisão também devem ser incentivados a produzir relatórios com calendários 
das constatações e recomendações para fornecer relatórios de progresso sobre acções 
correctivas.

Conclusão
Em Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia, têm havido compromissos e esforços 
notáveis para melhorar o acesso à SSR para os jovens, através de compromissos e 
políticas formais, alocação de recursos para a saúde e governação participativa. 
Compromissos regionais como a Estratégia de SDSR da SADC (2019-2030), 
Compromisso Ministerial da ESA sobre Educação Sexual Abrangente e Saúde e 
Direitos Sexuais e Reprodutivos e o Plano de Acção de Maputo (2016-2030), fornecem 
quadros regionais para os estados membros referirem na promoção acesso a serviços 
SSR. Políticas e programas nacionais reflectem verdadeiramente o compromisso dos 
governos nacionais de melhorar os resultados da SDSR para os jovens.

A PSA Alliance organizou conversas com representantes da comunidade. Essas 
conversas identificam áreas que devem ser fortalecidas para garantir que todos 
os jovens tenham acesso a serviços de SSR de qualidade, económicos, acessíveis 
e disponíveis nos quatro países. As recomendações abaixo são elaboradas para 
consideração por diferentes grupos das partes interessadas.

Recomendações 
O Secretariado da SADC deve:
l	Fornecer apoio técnico e monitorar os estados membros da SADC para 

implementarem a Estratégia Regional de SDSR (2019-2030).
l	Continuar a desempenhar o papel de coordenação regional e monitorar a 

Estratégia Regional de SDSR (2019-2030).
l	Sensibilizar para a relação entre os princípios de boa governação, ou seja, abordar 

a corrupção e as suas ligações com os compromissos assumidos na componente 
de SSR. As práticas de má governação 
têm um impacto negativo na prestação 
dos serviços de saúde, o que raramente é 
reconhecido nos planos e compromissos 
nacionais em matéria de saúde. 

l	Estabelecer um comitê regional de 
aconselhamento juvenil para informar a 
implementação e operacionalização da 
estratégia e monitoria da SSR da SADC. 
Recomenda-se ainda que o Comité seja 
representativo dos jovens de todos os 
Estados-membros da SADC e espelhe 
as estruturas a nível nacional que irão 
monitorar o progresso nacional.

O Fórum Parlamentar da SADC deve:

l	Trazer a responsabilidade social na agenda para elevar o diálogo a nível regional e 
parlamentos nacionais.

40 Diggers Editor, 2019
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Os Governos Nacionais/Legisladores devem:
l	Integrar o género na elaboração e facilitação da governação comunitária 

participativa e no planeamento do orçamento, com base de elaboração de 
indicadores que rastreiam a representação igual e a participação de qualidade de 
homens, mulheres, rapazes e raparigas. Não há uma abordagem única que pode 
ser subscrita para todos os países, mas deve adoptar-se uma estrutura clara da 
integração do género que respeite a equidade e a igualdade de género nos sistemas 
de governação comunitária participativa.

l	Adoptar medidas apropriadas de disciplina fiscal através de funções parlamentares 
de supervisão e ministério para reduzir as variações entre a alocação do orçamento 
da saúde inicial, alocação revista e as despesas reais. 

l	Simplificar as demonstrações orçamentais para que elas possam ser compreendidas 
pelas comunidades e as disponibilizar por meio de outros canais, pois nem todas as 
comunidades sabem usar computador.

l	Aumentar a eficiência na gestão de recursos públicos. Isto deverá reduzir o fardo dos 
atrasos nos desembolsos, o que levou a uma subexecução em países como a Tanzânia.

l	Incorporar plataformas consultivas para adolescentes dentro dos mecanismos 
nacionais de planeamento em saúde, como grupos de trabalho técnicos ou grupos 
consultivos de jovens.

l	Aprofundar o papel de supervisão e monitoria dos ministérios operacionais 
envolvidos na prestação de serviços de SSR através das funções das comissões 
parlamentares sobre saúde, desenvolvimento social e finanças. Isto deve ser 
complementado investindo na capacitação de comissões parlamentares e 
estruturas de supervisão ao nível dos distritos em matérias como educação política, 
gestão de recursos públicos e responsabilidade social.

l	Alocar 5% do seu orçamento nacional de saúde para implementação da Estratégia 
de SDSR da SADC (2019-2030). Além disso, as autoridades governamentais locais, 
quando relevante, devem pelo menos alocar 10% das suas próprias fontes para 
facilitar a implementação pelos departamentos de saúde locais.

l	Realizar uma mobilização de recursos domésticos inovadora e sustentável 
e assegurar alocações dos orçamentos adequados aos serviços de SSR para 
adolescentes e jovens. Serviços personalizados de SSR para raparigas adolescentes e 
mulheres jovens, em particular, devem ser priorizados.

A sociedade civil deve:
l	Elaborar e estender a sensibilização e capacitação das comunidades marginalizadas 

em matérias de responsabilidade social e SDSR. Quando mais membros da 
comunidade entenderem que o acesso a serviços de SSR é um direito, veremos uma 
participação mais activa em plataformas de responsabilidade social. A mentalidade 
cívica é a chave para o fortalecimento do engajamento das comunidades nas 
funções de supervisão e prestação de contas.

l	Elaborar programas que ajudem a construir capacidade sustentável de estruturas 
de supervisão da comunidade, ou seja, comités de saúde para assumir suas funções 
de supervisão de forma eficaz.

l	Participar e apoiar programas do governo nacional cujo objectivo é responder aos 
compromissos nacionais sobre SDSR.

l	Fortalecer a capacidade da comunicação social para escrever e disseminar 
informações que exigem transparência e prestação de contas pelo Estado na gestão 
de recursos públicos.

Academia/pesquisadores devem:
l	Realizar pesquisas sobre como os Estados podem medir e rastrear a “qualidade” 

da participação das comunidades nos processos de planeamento e alocação de 
recursos públicos. É imperativo que medições de participação de “qualidade” se 
concentrem em mais do que apenas números de pessoas. 

As comunidades e os Jovens devem:
l	Exigir a prestação de serviços de SSR adaptados para os jovens como um direito.
l	Incentivar e apoiar adolescentes e jovens a participarem nos processos de gestão de 

recursos públicos.
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