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Sumário

A relação entre o Governo de Angola e o Fundo das Nações Unidas para a População é governada pelo
Acordo Básico de Cooperação, celebrado entre o Governo e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento em 18 de Fevereiro de 1977 o qual, mutatis mutandis, também se aplica às
actividades e pessoal de UNFPA em Angola.
O Programa de País actual, cobre o período de 2015-2019, e é implementado em conformidade com
as provisões do Acordo Básico. O programa proposto para o país está alinhado com o UNPAF (20152019) e o plano estratégico UNFPA (2014-2017) e responde às prioridades nacionais, articuladas nos
documentos Estratégia de Desenvolvimento no Longo Prazo para Angola (“Angola 2025”),
PND/2013-2017 e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, (PNDS/2012-2025). O programa
procura contribuir para mudanças positivas na vida das mulheres, adolescentes e jovens. O programa
guia-se, também, pelos principais resultados da revisão Conferência Internacional de População e
Desenvolvimento de 2014 e da Agenda de Desenvolvimento Global pós-2015.
O encontro de Revisão Anual (ERA) foi o primeiro do 7º Programa de País cujo CPAP foi assinado
pelo GoA através do Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial (MPDT) em
Novembro de 2015.
A reunião de revisão anual teve como objectivo compartilhar os principais resultados alcançados,
reflectir sobre a execução financeira, identificar boas práticas, lições aprendidas e desafios
encontrados na implementação dos planos de trabalho acordados.
Este relatório apresenta de forma concisa os resultados alcançados bem como as prioridades e as
recomendações para os planos de trabalho de 2016.
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Introdução

Hirondina Cucubica, durante apresentação da
agenda de trabalho

No seguimento do Regulamento e dos Procedimentos
para a gestão de programas do UNFPA, o escritório em
Angola realizou no dia 17 de Dezembro de 2015 a
reunião de revisão anual com todos os parceiros de
implementação.
A Reunião Anual de Revisão foi organizada em
colaboração com os parceiros de implementação e coliderada pelo UNFPA e pelo Ministério do Plano e
Desenvolvimento Territorial.
O encontro permitiu o reflectir sobre o progresso na
implementação do programa, a pertinência e eficácia
das acções acordadas bem como recomendar medidas
para potenciar o alcance dos resultados. Foi também
uma oportunidade importante para obter consenso
sobre a direcção estratégica para a planificação dos
planos de trabalho para 2016.

Cada um dos Parceiros de Implementação fez uma apreciação detalhada dos resultados constantes
no Plano de Trabalho, reflectiu sobre a implementação das actividades e apresentou os progressos
realizados na implementação do programa tendo como base os indicadores estabelecidos.
Objectivos da Reunião de Revisão Anual
A Assistente Representante do UNFPA em Angola, Dra Hirondina Cucubica procedeu a apresentação
dos objectivos do Encontro de Revisão Anual, destacando um objectivo geral e três objectivos
específicos como se segue:
Geral  Fazer a análise dos resultados alcançados e experiências aprendidas durante a execução
do programa.
Específicos  a) Fazer o balanço do progresso alcançado durante o ano; b) Analisar a
Coordenação e gestão do programa; e c) Planificação para 2016.
Resultados Esperados
Os resultados esperados da Reunião de Revisão Anual foram os seguintes:
1. Verificar o progresso alcançado durante o período
2. Reflectir sobre a gestão e coordenação do programa. Acordar sobre as acções para a melhoria
no alcance dos resultados
3. Acordar sobre as acções prioritárias para 2016
Metodologia – Materiais requeridos para o processo de Revisão Anual
O Encontro de Revisão Anual recorreu a metodologias participativas, tendo havido apresentações de
cada um dos projectos pelos respectivos Parceiros de Implementação, seguido de discussões
plenárias. Ver Anexo B – Programa do Encontro.
Os principais documentos e materiais usados neste exercício de revisão foram os seguintes:
- Plano de Acção do Programa (2015 - 2019) assinado entre o GoA e o UNFPA
- Política e Procedimentos de Preparação, Gestão e Monitoria de Planos de Trabalho
- Recomendações da Auditoria
- Planos de Trabalho dos Parceiros de Implementação

Sessão de Abertura
O Sr. Baisamo Juaia do UNFPA, foi o Mestre de Cerimónia do Encontro de Revisão Anual 2015.
Durante a sua intervenção referiu que o encontro seria intenso e informativo. Juaia, pediu aos
participantes para participarem diligentemente no processo e assegurarem de modo a garantir que
os objectivos da reunião fossem alcançados. Ver Anexo A – Lista dos participantes.
Mensagens Oficiais de abertura
As palavras de abertura do encontro foram proferidas pela Dra Florbela Fernandes – Representante
do UNFPA em Angola e pelo Dr. Tombwele Francisco, do Ministério do Planeamento e
Desenvolvimento
Territorial (MPDT) em
representação do Governo
de Angola.
A Representante do UNFPA
em Angola expressou a sua
gratidão aos organizadores
do
Encontro
e
aos
Parceiros
de
Implementação
por
dedicarem tempo das suas
das agendas apertadas
naquela altura do ano para
fazerem parte daquele
importante exercício.
A Representante referiu
que o ano de 2015
começou
com
uma
expectativa económica
positiva, mas logo depois
dos primeiros meses
houve uma redução drástica do Orçamento Geral do Estado (OGE), principalmente no sector social,
por causa da crise financeira.
O encontro mereceu a visita dos Ministros da Saúde, Ministra da Família e Promoção

da Mulher acompanhada da Secretária de Estado, do Secretário de Estado da Agricultura

A candidatura de Angola à País de rendimento médio, disse Florbela Fernandes teve como implicação
directa o ajuste no tipo de estratégia programática a ser adoptada pelo UNFPA. Mais concretamente,
a expectativa de que o fortalecimento da
capacidade institucional dos parceiros fosse
orientada para o nível de desenvolvimento de
políticas e advocacia e da gestão de conhecimento.
Limitando a prestação de serviços directos e
condicionando tais acções com a necessidade de
preparação de justificativas para o efeito.
Assim, durante o ano de 2015 o UNFPA procurou
engajar os seus parceiros na perspectiva de
“upstream”, mais no nível de partilha de
conhecimento e advocacia, embora as actividades
de provisão de serviços como a compra de
contraceptivos, equipamento informático, e a
formação de activistas e mobilizadores de género
Florbela Fernandes Representante do UNFPA em
ainda tenham acontecido.
Angola, durante a abertura do encontro

No seu discurso, a Representante do UNFPA destacou também os seguintes aspectos: a nova agenda
de desenvolvimento sustentável 2030, a redução do financiamento dos fundos regulares do UNFPA
para Angola, o foco da intervenção programática nos adolescentes e jovens com particular enfoque
nas adolescentes meninas e na necessidade da mobilização de recursos e de parcerias locais para a
viabilização doo Programa de País. A Representante informou ainda que, apesar da aprovação tardia
dos planos de trabalho foi possível atingir uma boa taxa de execução, isto é, acima dos 99% do
orçamento. Informação específica sobre a execução financeira de cada um dos projectos pode ser
consultada no anexo “C”.
Por último a Representante, a Representante instou
os IPs para maior integração das respostas; cultivo
de uma parceria que vai para além da
disponibilização de recursos financeiros mas que
contenha também a partilha de conhecimentos,
cedência de espaços físicos para as actividades e
outras alternativas que possam ajudar a fazer mais
com os poucos recursos que estarão disponíveis.
Por seu turno, o Dr. Tombwele Pedro, do MPDT
reconheceu o atraso na assinatura do CPAP e os
desafios que isso acarretou na execução tardia dos
planos de trabalho e agradeceu a todos os parceiros
envolvidos pela forma como superaram esta
limitação e conseguiram em pouco tempo atingir a
meta de execução esperada.

Dr. Tombwele Pedro, durante a sua intervenção
apontou positivamente os níveis de implementação

Apresentações
Principais Resultados, Desafios, Oportunidades e Proposta de Acções Prioritárias para 2016
A sessão de apresentação das actividades implementadas, durante o ano pelos parceiros, teve como
base o Plano de Trabalho assinado e obedeceu a uma grelha que de forma sintética continha o
seguinte: principais resultados alcançados, dificuldades enfrentadas e prioridades para o ano 2016. Na
ocasião foi esclarecido que o UNFPA considera Parceiros de Implementação não apenas aqueles que
tem um plano de trabalho assinado mas sim todas instituições que contribuem directa ou
indirectamente para o Programa de País.
Todos parceiros apresentaram o resumo do que aconteceu em 2015 e o que perspectivam para o ano
de 2016. Abaixo segue o resumo das apresentações dos IPs, para mais detalhes por favor consulte o
Anexo D - Apresentações dos parceiros.

Apresentação – DNSP/Departamento Saúde Reprodutiva
A Direcção Nacional da Saúde Pública fez a apresentação, tendo dito que o Plano de trabalho, esteve
composto por sete actividades, que foram consideradas prioritárias, das quais duas não foram
realizadas, resultando num cumprimento de 80% das actividades esperadas. As acções não
realizadas foram: a Actualização do Sistema de informação em Saúde, com enfoque na gestão dos

produtos de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR). Devido ao curto período de tempo para
implementação do plano e dada a complexidade da actividade não foi possível obter um resultado
final. A DSNP realçou que foi realizado um encontro de diagnóstico de situação com o chefe do
Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do MINSA, no qual foram analisados e
discutidos os pontos fracos e desafios para o funcionamento do sistema. O estudo sobre o Cuidados
Obstétricos e Neonatais de Urgência (CONU) é outra actividade não realizada por necessitar de um
longo período para preparação e identificação de consultores, pelo que a DNSP optou em usar o
montante alocado para a actividade, para a compra de contraceptivos, para colmatar as necessidades
deste tipo de insumo no período de 2015.
Os Principais Resultados Alcançados no âmbito do plano de trabalho com a DNSP foram:
i.
ii.
iii.

A criação de Grupos de Trabalho, com diversos parceiros, para a elaboração/actualização de
estratégias, planos e protocolos e normas técnicas
Apoio técnico presencial do UNFPA ao Departamento de Saúde Reprodutiva e
A aquisição de 855.730 contraceptivos de SSR (equivalente a $301,724.00).

As dificuldades enfrentadas foram: a) assinatura tardia do Plano de Trabalho, que limitou a
realização de algumas actividades; b) o número reduzido de profissionais qualificados no Depto. de
Saúde Reprodutiva, que leva ao atraso na capacidade de resposta e eficiência do trabalho; c)
Equipamentos depreciados (computadores e fotocopiadoras) que limitam as acções de rotina do
Departamento, e d) a situação da carrinha doada pelo UNFPA, ainda com a documentação a ser
tratada.
As prioridades da DNSP para 2016 são: i) apoio para a manutenção de um técnico médio em
bioestatística e de um técnico superior para o Secretariado Executivo da CNAPMMN; ii) reforço do
pessoal de apoio administrativo do Departamento; iii) implementar a Estratégia de Saúde dos
Adolescentes; e iv) actualizar o sistema de informação em saúde.

Apresentação – MINJUD/Projecto JIRO
O Ministério da Juventude e Desportos é um parceiro estratégico do UNFPA na questão do
investimento nos jovens enquanto franja corresponde a 48% da população Angolana, de acordo com
os dados preliminares do último Censo Populacional.
Em 2015 foi possível reactivar o projecto Juventude
Informada, Responsável e Organizada – JIRO com o
apoio técnico do Centro de Apoio aos Jovens. O
MINJUD realizou a maior parte das actividades
planeadas para 2015, tendo o plano sido cumprido em
95%. Faltou finalizar a estratégia dos Kambas, o guião
para a assistência nos Serviços Amigos dos
Adolescentes e Jovens (SAAJ) e parte das actividades
de monitoria para a expansão da proposta das
actividades do JIRO para outros municípios e
províncias.
Os Principais Resultados Alcançados foram: a) o
projecto JIRO foi reposicionado e está em
funcionamento; b) o CAJ está a prestar o apoio
necessário ao MINJUD nessa nova fase do projecto e c)
Projecto Jiro tem um novo reposicionamento
o MINJUD esteve representado na Cimeira Africana
sobre a Rapariga, em Lusaka – Zambia de 26-27 de
Novembro, na Assembleia Geral da AfriYan em Outubro, em Joanesburgo – África do Sul e no ICASA,
em Novembro, no Zimbabwe.

As dificuldades enfrentadas foram as seguintes: a) início tardio das actividades; b) planos
multisectorias descoordenados, c) grandes constrangimentos com os desembolsos financeiros e d)
disponibilização tardia de recursos, tendo limitado a participação dos jovens e a realização de
actividades nas escolas.
As prioridades do MINJUD para 2016 são: i) reactivação do Comité Multisectorial com os
representantes ministeriais; ii) lançamento da estratégia de educação de pares, iii) expandir o
projecto para mais um município de Luanda, e iv) formação de novos activistas, enfermeiras em SAAJ,
mobilização nas escolas e igrejas.

Apresentação – MINFAMUO
A Dra Deolinda de Almeida – Chefe do Departamento para a
Política de Género do Ministério da Família e Promoção da
Mulher (MINFAMU) fez a apresentação dos resultados
alcançados em 2015. Entre os quais destacou: a realização
do encontro técnico de reflexão para a criação do
Observatório de Género, tendo já o draft dos Termos de
referência, aguardando pela validação dos mesmos. No
âmbito do apoio UNFPA ao desenvolvimento de políticas foi
traduzida a Política Nacional para Igualdade e Equidade de
Género (PNIEG), de Português para Inglês e Francês; 9.000
cópias foram produzidas e prontas para serem distribuidas a
vários niveis do Sector Público, Privado e da Sociedade Civil.
Os resultados vão contribuir para uma maior compreensão
da importância da orçamentação sensível ao género e
influenciar positivamente os fazedores de políticas e de
opiniões. No âmbito da criação de uma ampla rede de
abordagem e articulação das questões de género no País e do
Observatório do Género enquadrado na visão do
reforço de estratégias de combate a violência no género, o
MINFAMU
MINFAMU com o apoio do UNFPA formou 600 activistas e
mobilizadores de género nas comunidades periféricas da Província de Luanda.
No âmbito dos esforços do Governo de Angola na redução do número de casos de mortes maternas e
neonatais, o UNFPA apoiou o MINFAMU enquanto Departamento Ministerial Coordenador da
Comissão Nacional de Auditoria de Mortes Maternas e Neonatais (CNAPMM) a realizar a reunião
anual de balanço e a operacionalização do mesmo mecanismo.
O MINFAMU enalteceu a liderança do UNFPA em representação ao sistema das Nações Unidas no
apoio da Campanha dos 16 Dias de Activismo para a Eliminação da Violência Contra a Mulher. Nesse
período foi também aberta pelo MINFAMU a linha SOS Violência (15020) para a denúncia dos casos
de violência. O MINFAMU participou com o apoio do UNFPA na visita de estudo à Namibia, que
representa uma actividade de cooperação sul-sul para troca de experiência para a concretização das
acções no âmbito da Campanha sobre a Eliminação da Gravidez e Casamento Precoces, bem como a
iniciativa Zero Gravidez nas Escola numa perspectiva integrada e multisectorial.

Participantes trocaram experiencias e apresentaram as suas perspectivas para o ano de 2016

O casamento infantil é uma violação dos direitos humanos, que rouba às meninas os seus direitos à
saúde, a viver em segurança e a escolher, quando e com querem se casar. É uma prática prejudicial
que afecta gravemente os direitos de uma criança e ainda a priva de realizar outras aspirações, como
a educação, boa saúde e uma vida sexual e reprodutiva gratificante. O MINFAMU com o apoio do
UNFPA participou na 1ª Cimeira Africana para erradicação de Casamentos Infantis que se realizou de
26 a 27 de Novembro 2015 em Lusaka, na República da Zâmbia. Isto permitiu ao País, agilizar e
dinamizar o movimento para acabar com o casamento de crianças – apoiando a acção política na
protecção e promoção dos direitos humanos, especialmente com vista a abordar a violência contra
meninas e mulheres e a promover a igualdade de género.
De acordo com o plano de trabalho do MINFAMU, mais de 80% das actividades planeadas foram
realizadas pela Direcção Nacional de Igualdade e Equidade Género (DNIEG) e Direcção Nacional dos
Direitos da Mulher (DNDM).
A boa prática identificada pelo MINFAMU é a boa articulação que existiu entre as duas Direcções
Nacionais, no caso a Direcção Nacional de Igualdade e Equidade Género(DNIEG) e Direcção Nacional
dos Direitos da Mulher (DNDM) na implementação das actividades ao longo do ano 2105.
As prioridades do MINFAMU para 2016 nos dois departamentos nacionais são: Para a DNIEG – i.
implementação do Observatório de género; ii. realizar sessões regulares da CAPMMN; iii. Apoiar o
Conselho Multisectorial de Género (CMG); iv. Implementar a PNIEG e conduzir pelo menos 2
encontros e, v. facilitar a participação nas plataformas internacionais e regionais (cooperação Sul-Sul).
Para a DNDM – a) aumentar a sensibilização sobre a questão da violência doméstica; b) reforçar a
campanha gravidez e casamento precoce; c) potenciar o empoderamento e formação da mulher
jovem; d) contribuir para a realização de encontros metodológicos e de troca de experiências; e)
operacionalizar as recomendações das missões de estudo realizadas na Namíbia e na Zâmbia; e f)
trabalhar nas escolas e municípios na temática da gravidez na adolescência.
Apresentação – Ministério da Educação – DNASE
O Ministério da Educação não tem um Plano de Trabalho assinado com o UNFPA. Entretanto, em
2015 o MED jogou um papel importante na formação de formadores nacionais em SSR e na formação
de conceptores de currículo para integração de Educação Sexual Abrangente que responde a um
compromisso regional assumido por Angola. Para 2016 o MED vai trabalhar no Plano Estratégico –
Mitigação VIH, Malária, TB –Saúde Sexual Reprodutiva .

Apresentação – INE-Instituto Nacional de Estatística
Os Principais resultados alcançados no
plano de trabalho com o Instituto Nacional de
Estatística foram: a) o processamento de
dados do Censo 2014; b) a criação de
condições técnicas e materiais para a
realização de projecções e adopção de
IMIS/REDATAM – para o efeito foram
adquiridos de 10 laptops e software para o
treinamento dos técnicos do INE; c) o apoio
técnico ao processo de preparação do
IIMIS/IDS o que permitiu a intergração de
principais indicadores socio-demograficos
incluindo a violência baseada no género; d) a
participação nos encontros técnicos regionais
e internacionais para a definição de
indicadores para os ODS´s, estatisticas vitais
em Brazavile e na Conferência sobre
População e Desenvolvimento na África do
Sul sobre Dividendo Demográfico.

Divulgação dos resultados definitivos do Censo representa
preocupação por parte do INE

A boa prática relatada foi a comparticipação do UNFPA no pagamento da assistência técnica e
logística das equipas de processamento de dados, que minimizou as dívidas que estiveram na origem
da paralização dos trabalhos e consequente atraso na divulgação dos resultados definitivos do Censo
2014.
A dificuldade enfrentada foi a insuficiência de fundos para o pagamento de equipas de
processamento de dados, o que originou o atraso da divulgação de dados definitivos do Censo 2014.
As prioridades para 2016 resumem-se nas seguintes vertentes: divulgação de dados definitivos do
Censo; treinamento do pessoal; elaboração de projecções da População; análise temática do Censo e
adopção do REDATM para a disponibilização de estatísticas oficiais aos usuários.

Apresentação – MPDT-Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial
Os Principais resultados alcançados no âmbito do plano de trabalho com o MPDT foram as acções
de advocacia para assuntos de população nomeadamente: a) a realização de Jornadas referentes ao
Dia Mundial de População; b) missão de
estudos à Moçambique, para troca de
experiência sobre a elaboração e
implementação de políticas de população;
c) participação na 7ª conferência de
população na África do Sul sobre
Dividendo Demográfico; d) edição da
brochura sobre conceitos de população e
desenvolvimento e principais indicadores
sócio-demográficos a ser divulgada na
primeira Sessão da Comissão Nacional de
População, presidida pelo Presidente da
República;

Dr. Flavio Couto fazendo a apresentação do MINPLAN

As discussões sobre os Principais Resultados, Desafios, Oportunidades e Proposta de Acções Prioritárias para o ano de
2016, representou um dos pontos mais altos do encontro

e) reforço das capacidades da Comissão Nacional de População, através da aquisição de
equipamentos e software para actividades de formação dos seus membros da equipe, partilha de
conhecimentos e produção/reprodução de material de trabalho do Conselho Nacional de População.
As boas práticas identificadas foram: a reactivação da cooperação entre o UNFPA e o MPDT; e a
realização da missão de estudo no âmbito da cooperação sul-sul e sobre a elaboração e
implementação de políticas de população.
A maior dificuldade foi o atraso verificado na assinatura do Plano de Trabalho.
As prioridades 2016 são: a) operacionalização do Conselho Nacional de População e seus órgãos
auxiliares; b) capacitação dos quadros técnicos ligados à implementação da PNP (diferentes
departamentos e Organizações da Sociedade Civil); c) capacitação técnica do MPDT/Gabinete de
Políticas de População; d) realização de missões de estudos para troca de experiências; e)
participação mais activa nos eventos internacionais ligados aos aspectos de população; f) realização
de pesquisas operacionais para planificação e tomada de decisão com base em evidências.

Participantes trocaram experiencias e apresentaram as suas perspectivas para o ano de 2016

Apresentação - CAJ-Centro de Apoio aos Jovens
O Centro de Apoio aos Jovens teve apoio do UNFPA no encontro de Reflexão sobre SSR e direitos
sexuais de adolescentes e jovens e na participação na Cimeira Africana sobre a Rapariga (Lusaka –
Zâmbia e a participação na Conferência Internacional sobre SIDA e Infecções Transmitidas
Sexualmente (ICASA), bem como a troca de experiência na Etiópia sobre projectos de Adolescentes e
Jovens. A dificuldade enfrentada foi a assinatura tardia do CPAP.
As prioridades para 2016 são: reforçar os Serviços Amigos de Adolescentes e Jovens e a intensificar
a mobilização comunitária.

Apresentação – ADPP
A Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo teve apoio pontual do UNFPA na impressão de
materiais educativos em SSR. Neste contexto, a parceria com o UNFPA teve como resultado a
reprodução de materiais sobre a integração de SSR nas escolas de Professores do Futuro.
As prioridades para 2016 são: Advocacia para a implementação da Política de ADECOS; Manter o
investimento técnico e financeiro para as escolas polivalentes e profissionalizantes para jovens.

Apresentação - INALUD
O Instituto Nacional de Luta contra as Drogas teve apoio pontual para a campanha de final de ano
contra Abuso de álcool principalmente na camada jovem.

O Instituto tem como Prioridades para 2016: Centralizar informação sobre os projectos combate
drogas e toxicodependência; Reforçar as OSC; Actualizar base de dados (junto INE); Manter
campanha Natal sem Álcool; Concurso de Redacção e desenho; Teatro nas escolas e reforçar as
relações com países da CPLP.

Apresentação - CECOMA
O CECOMA teve o apoio do UNFPA na compra de contraceptivos e no treinamento de 10 técnicos no
uso do software CHANNEL, para o efeito contou com o apoio do UNFPA na aquisição de 3
computadores, para a montagem do sistema. A CECOMA reconheceu que o UNFPA tem sido o seu
maior parceiro/fornecedor na aquisição de contraceptivos. A falta de software de gestão produtos e
a falta de equipamentos constituem as grandes dificuldades.
As prioridades 2016 são: Operacionalização do Sistema informatizado de gestão de produtos e as
Visitas de estudo.
Apresentação - INLS
O Instituto Nacional de Luta contra SIDA congratulou-se com o apoio do UNFPA no Dia Mundial de
Luta contra a Sida, sob o Lema: Jovens unidos por uma geração sem SIDA: foco na juventude.
As prioridades para 2016 são: implementar a estratégia 90, 90, 90 e o acompanhamento das
crianças expostas ao VIH.

Apresentação- Maternidade Lucrécia Paim
A Maternidade Lucrécia Paim teve apoio do
UNFPA para formação de médicos no âmbito da
realização de fístulas obstétricas. Três médicos
receberam conhecimentos actualizados e
desenvolveram habilidades para realizar
cirurgias da fístula. No total foram realizadas em
2015, 30 cirurgias de fístulas. A maior
dificuldade é a inexistência de uma estratégia
nacional que integra outras componentes de
Prevenção e Reinserção Social, para pacientes
de fístula obstétrica.
As prioridades para 2016 são: continuar com
Combate a Fistula obstetrica, foi destaque na
a formação de técnicos no tratamento de fístulas
apresentaçao da Maternidade Lucrecia Paim
obstétricas; realizar um estudo sobre a situação
das Fístulas Obstétricas em Angola; desenhar uma Estratégia Nacional compreensiva e integrada das
Fístulas; apoiar a análise e debate sobre mortes maternas.

Apresentação - UNFPA: Relatório sobre a Situação da População Mundial 2015
O Sr. Luis Samacumbi, oficial de Género do UNFPA, fez a
apresentação do relatório sobre a Situação da População
Mundial. O relatório destaca que mais de 100 milhões de
pessoas precisam de assistência humanitária, um número
jamais registado desde a segunda guerra mundial. Entre os
mais necessitados estão as mulheres e as meninas
adolescentes. O relatório exorta a tomada de acção para a
satisfação das necessidades e o exercício e cumprimento
dos direitos. O reafirma o compromisso do UNFPA na
promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres, adolescentes e jovens em situações
humanitárias e em tempo de paz. O relatório conclui que a
demanda por assistência humanitária supera a oferta, por
isso, é necessário uma nova abordagem, com uma nova
ênfase na prevenção, preparação e construção de
resiliência das nações, comunidades, instituições e
indivíduos. Um caminho para a resiliência é um
desenvolvimento equitativo, inclusivo, que protege os direitos, incluindo os direitos reprodutivos.
No final foram distribuídas cópias do relatório aqui citado aos participantes e referência também foi
feita ao formato electrónico que se encontra no endereço http://angola.unfpa.org/publications .

Roteiro para a Preparação dos Planos de Trabalho para 2016
De acordo com o mandato institucional e considerando as prioridades em Angola emanas pelos IPs, o
trabalho do UNFPA para o periodo de 2016 à 2019, será direccionado à promoção da saúde dos
direitos reprodutivos das mulheres como foco nas adolescentes e jovens. Investir em adolescentes
procipiará que os próprios adolescentes, adultos e crianças das próximas gerações sejam saudáveis e
possam alcançar o pleno desenvolvimento pessoal e contribuir para o desenvolvimento da Nação
Angolana.
A matriz lógica de trabalho do Escritório do UNFPA - Angola para o período de 2016 – 2019 focaliza
as acções a partir das componentes principais de saúde de adolescentes e jovens na escola e nas
comunidades, na advocacia para os serviços de saúde amigos dos adolescentes e jovens (SAAJ) e na
componente transversal de decisão baseada em evidências e troca de conhecimentos.

Encerramento
A sessão de encerramento do Encontro Anual de Revisão contou com considerações finais por parte
da Representante do UNFPA e do Dr. Tombwele em representação do Governo de Angola. Foram
feitas reflexões em torno do maior engajamento dos parceiros na implementação do programa. Ficou
acordado a necessidade de viabilizar a aprovação atempada dos planos de trabalho de modo a
permitir uma implementação cabal dos mesmos. Foi mencionado a necessidade de desenvolver e
implementar estratégias de maior integração entre os diferentes planos e articulação entre os vários
parceiros tendo em conta a escassez de recursos financeiros. “Vamos ter que fazer mais com menos”
foi a frase usada pela Representante do UNFPA para chamar à atenção para a necessidade de
mobilização de recursos e apoios adicionais para implementar o Programa do UNFPA em Angola.
Ambos oradores reafirmaram o compromisso das instituições que representam na busca de formas
para ultrapassar as dificuldades enfrentadas, e na operacionalização das acções prioritárias
acordadas para 2016.

Finalmente reafirmou a disponibilidade do UNFPA continuar a trabalhar com os parceiros na
implementação do Programa do País e desejou Festas Felizes e um Próspero 2016.
Seguiu-se o almoço de confraternização no mesmo Hotel.

Considerações finais e Recomendações
As principais conclusões e recomendações do encontro de revisão anual foram as seguintes:
1.

Foi recomendado a intensificação de acções de prevenção da gravidez e casamentos
precoces com enfoque nas adolescentes.

2.

Recomendou-se a integração da SSR e VIH, tendo sido realçado a necessidade da
disponibilização de mais preservativos para o combate ao VIH e da importância de dados
sobre prevalência e incidência do VIH a serem produzidos pelo Inquérito Integrado de
Indicadores Múltiplos de Saúde;

3.

Foi recomendada a aprovação atempada dos planos de trabalho, de modo a iniciar no
primeiro trimestre com a implementação dos mesmos. Neste sentido, a articulação e
comunicação contínua com os parceiros deve ser privilegiada por forma a facilitar o
acompanhamento, monitoria e actualizações face a possíveis mudanças;

4. Foi comunicada a redução do orçamento previsto para 2016 dos fundos regulares do UNFPA
e da necessidade de buscar alternativas de financiamento para os anos posteriores;
5.

Foi recomendada a continuação da parceria com a Maternidade Lucrécia Paim na reparação
de fístulas, tendo-se apelado a necessidade de incrementar as acções de Prevenção como
parte integrante dos programas de SSR, a elaboração da estratégia nacional para o
tratamento das fístulas, bem como a manutenção das acções formativas neste domínio.

6.

Foi partilhada informação sobre objectivos e composição da Comissão Nacional de
População.

7.

Recomendou-se participação mais activa na preparação da próxima reunião de revisão anual.
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Anexo B – Programa do Encontro
Hora

Tema

Responsabilidade

8:00 – 8:30

Chegada de participantes

Secretariado

8:30 - 8:45

Notas de Abertura

Representante do UNFPA
e do MPDT

8:45 – 9:30

Apresentação dos Objectivos da Reunião e
Agenda

Hirondina

9:30 – 10:30

Apresentações (Principais Resultados, Desafios,
Oportunidades e Proposta de Acções prioritárias
para 2016)

DNSP, MINJUD,
MINFAMU, e MINED

10:30- 10:45

Intervalo/Café

10:45 – 11:15

Apresentações (Principais Resultados, Desafios,
Oportunidades e Proposta de Acções prioritárias
para 2016) (continuação.)

11.15 – 12:45

Discussões
Prioridades para 2016;
Road Map para os Planos de Trabalho para 2016

12:45 – 13:00

Lançamento do Relatório sobre a Situação da
População Mundial 2015
Discurso de Encerramento

13:00 – 14:00

Almoço

INE, MPDT, CRUZ
VERMELHA, CAJ e ADPP

Moderador: Baisamo
Breve Apresentação do
Relatório: Luis
Intervenções:
REP/UNFPA/MPDT
Ana Paula

Anexo C: Relatório da Execução Orçamental do Ano 2015
Principais actividades realizadas

Parceiros de Implementação

Recursos Gastos ($ USD) Por
Resultado/ Parceiro de
Implementação

1. Elaboração da Estratégia de Saúde do
Adolescente
2. Revitalização da Comissão de Auditoria e
Prevenção de Mortes Maternas e Plano de
Acção para 2016
3. Realização de actividades de Advocacia em
Saúde Sexual e Reprodutiva
4. Reparação de Fístulas Obstétricas no País
através da formação de Médicos (Génico
Obstetras e Urologistas)
5. Aquisição e Distribuição de Contraceptivos
(CECOMA)
6. Capacitação de técnicos da CECOMA em
CHANNEL (sistema de gestão e informação
logística)
7. Impressão de Manuais de Educação Sexual e
Reprodutiva para as Escolas de Formação de
Professores
8. Custos Administrativos

Direcção Nacional de Saúde Pública

302,678.51

Maternidade Lucrécia Paim

28,148.02

CECOMA

326,035.54

ADPP

22,315.38

UNFPA

572,599.33

Total de Recursos Executados no Programa Saúde Sexual e Reprodutiva:

Planificado 1, 234,945.25
Executado

1,251,776.78

Principais actividades realizadas

Parceiros de Implementação

Recursos Gastos ($ USD)
Por Resultado/ Parceiro de
Implementação

1. Elaboração da Estratégia de Educação de
pares em Saúde Sexual e Reprodutiva para
Adolescentes e Jovens
2. Apoio a Campanha Zero gravidez na
Adolescência
3. Revisão da Estratégia e Plano de Acção do
Projecto JIRO

MINJUD

4. Capacitação de 30 Conceptores de
Currículo em Educação Sexual Abrangente
e elaboração de um roteiro para a sua
inclusão nos currículos

MED

16,364.90

5. Participação de 8 Jovens e 10 gestores de
programas de SSAJ em eventos regionais e
internacionais (ICASA, AFRIAN,
Cooperação Sul-Sul com a Namíbia)

CAJ

13,700.00

12,607.88
25,308.17
22,220.00

Total do Programa Saúde Sexual e Reprodutiva para Adolescentes e Jovens

Planificado 91,700.00
Executado 90,200.95

Principais actividades realizadas

Parceiros de Implementação

Recursos Gastos ($ USD)
Por Resultado/ Parceiro de
Implementação

1. Capacitação de 360 promotores de género
na Província de Luanda
2. Reprodução e distribuição de 9000 cópias
da Política Nacional de Género
3. Lançamento da Linha SOS para Violência
Baseada no Género e realização de
actividades de 16 dias de activismo contra
a violência
4. Capacitados 20 Activistas da Cruz
Vermelha de Angola em Saúde Sexual
reprodutiva e Violência Baseada no Género
em situações de Emergência
5. Apoiada a Participação de 4 membros (3
MINFAMU 1 da OSC) da Delegação de
Angola no CSW 59
6. Custos Administrativos

107,798.05
MINFAMU

Total do Programa Equidade do Género e Violência Baseada em Género:

27,567. 54
244,979.31

Planificado 383,406.85
Executado 380,344.90

Recursos Gastos ($ USD) Por
Principais actividades Realizadas

Parceiros de Implementação

Resultado/ Parceiro de
Implementação

1. Apoio ao INE no processamento de
dados do Censo 2014
2. Apoio a participação de 8 técnicos
em eventos regionais e
internacionais sobre População e
Desenvolvimento (Registo Civil,
Dividendo demográfico, Indicadores
das Metas de Desenvolvimento
Sustentável SDGs)
3. Realização de visita de estudo sobre
PNP
4. Elaboração e reprodução de brochura
sobre Conceitos e Indicadores
Básico de População
5. Custos Administrativos
Total do Programa de População e Desenvolvimento:

38,250.72
INE

12,500.00
11,667.09

MPDT
35,403.51
18,411.69
252,325.98
Planificado 397,099.86
Executado 368,558.99

GRANDE TOTAL………………………………………………………………………… Planificado: 2,107.151.96
………………………………………………………………..………. Executado: 2,090,881.61

Percentagem da Execução Orçamental em 2015: 99.2%

Anexo D: Apresentação dos Parceiros

As apresentaçoes dos parceiros podem ser consultadas clicando aqui ou atraves do seguinte link:
https://drive.google.com/open?id=0BwS2Uciy1A1_bUdWd1lmbmNIdEk .
Links específicos:
Apresentaçoes
Imagens
Documentaçao

