
               

 

- PROJETO – ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL, NÃO DISPONÍVEL PARA 
DISTRIBUIÇÃO- 

 
A FIND e a Unitaid investem 2 milhões de dólares na advocacia de 
abordagens de teste e tratamento da COVID-19 em países emergentes 
 
 

• A FIND e a Unitaid estão a apoiar 21 parceiros nacionais de advocacia em 19 países emergentes 
para desenvolver e implementar estratégias de defesa que melhorem a adoção de abordagens 
de teste e tratamento para combater a COVID-19 

• Os projectos tem como fim sensibilizar o público e os principais líderes na matéria, assim 
como os grupos mais específicos – de alto risco e vulnerabilidade -, no que concerne aos testes 
e tratamento da COVID-19 

• Esta iniciativa foi concebida e executada pelo Grupo de Trabalho de Apoio ao País, liderado 
pela UNICEF, como parte do Pilar de Diagnóstico ACT-A e situada no âmbito de esforços de 
advocacia mais alargados.  

• Complementa um investimento previamente anunciado pela FIND e pela Unitaid de 50 
milhões de dólares, que visa apoiar a adoção atempada de um conjunto de cuidados no teste 
e tratamento 

GENEBRA, SUÍÇA - 13 de Junho de 2022. A FIND - aliança global para diagnósticos -, e a Unitaid estão a 
investir 2 milhões de dólares num programa de defesa coordenado que inclui 19 países emergentes 
(LMICs) e que foi concebido para impulsionar o acesso e a aceitação dos testes e tratamentos da COVID-
19. No total, foram selecionadas 21 organizações que contêm uma gama diversificada de conhecimentos 
sobre cuidados de saúde, entre mais de 300 candidatos, na sequência de um pedido de propostas (RFP) e 
de um processo competitivo de avaliação e seleção por um painel de revisores independentes. Os critérios 
de financiamento incluíram a experiência anterior de advocacia da saúde pública e o impacto esperado 
da defesa dos testes e tratamentos na região visada. 
 
A FIND colidera o Pilar de Diagnóstico do Acelerador de Acesso a Ferramentas COVID-19 (ACT-A), 
enquanto que a Unitaid colidera o Pilar Terapêutico. O Grupo de Trabalho de Apoio ao País do Pilar de 
Diagnóstico, liderado pela UNICEF, inclui uma Task Force de Advocacia, Comunicação e Envolvimento 
Comunitário (ACCE) (coliderada pela CHAI e pela UNICEF), que apoia a defesa do teste e tratamento. Esta 
iniciativa segue-se à revisão estratégica independente do Acelerador ACT, que foi publicada em outubro 
de 2021, assim como aos apelos da sociedade civil, que salientaram igualmente a necessidade de uma 
maior inclusão e envolvimento significativo dos países emergentes, organismos regionais, organizações 
da sociedade civil e representantes da comunidade na resposta à COVID-19. As atividades financiadas 

https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2022/01/20200111_rfp_advocacy_VF_EN.pdf
https://www.finddx.org/
https://www.act-a.org/about
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http://www.unicef.org/
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-review


proporcionarão caminhos para um maior envolvimento destes grupos-chave de intervenientes nas 
abordagens de teste e tratamento da COVID-19. 

Os projetos têm uma duração de 6 a 18 meses, e irão sensibilizar o público, os principais líderes na matéria 
e os grupos específicos de alto risco e vulnerabilidade para os testes e tratamento da COVID-19. Os 
parceiros incluem (listados por ordem alfabética e por país): Mhair Educational, Organização de Saúde e 
Direitos Humanos (Afeganistão), Associação de Planeamento Familiar do Bangladesh (Bangladesh), IMAG 
Communication (Burquina Fasso), Maison des Associations de lutte contre le Sida (Burquina Fasso), Health 
Poverty Action Cambodia (Camboja), Caritas Développement Mbujimayi (República Democrática do 
Congo), TB Alert India (Índia), Pi Consulting (Índia), Consórcio de ONGs do Quénia contra a Sida (Quénia), 
Health Poverty Action Laos (Laos), Caritas Lesotho (Lesoto), ESTAMOS (Moçambique), REDTRANS 
(Nicarágua), Fundação Shifa (Paquistão), Media for Deaf Rwanda (Ruanda), South Sudan Community 
Change Agency (Sudão do Sul), Sikika (Tanzânia), Université Mahmoud El Materi (Tunísia), HEPS (Uganda), 
Zambia Interfaith Working Group (Zâmbia), Movimento Pan-Africano de Acesso Ao Tratamento 
(Zimbabué). No anexo, está incluída informação adicional acerca destes parceiros e os seus projetos. 

Bill Rodriguez, CEO da FIND: "Possuímos as ferramentas para derrotar esta pandemia, no entanto, em 
muitas regiões do mundo, estas ainda não são acessíveis àqueles que mais delas necessitam. Munidos dos 
ensinamentos provenientes da luta contra o VIH, sabemos que o impacto é mais facilmente alcançado 
quando as comunidades estão habilitadas na defesa dos doentes, para que recebam serviços de teste e 
tratamento adequados e atempadamente". 

Philippe Duneton, Diretor Executivo da Unitaid: "Já temos opções de tratamento que podem prevenir 
hospitalizações e mortes de pessoas com alto risco de desenvolver doença COVID-19 grave ou crítica. A 
implementação atempada de testes e tratamentos adequados em cenários de baixos recursos, 
especialmente no que diz respeito às pessoas que correm riscos severo, será fundamental para a resposta 
à pandemia. E o apoio das organizações e comunidades da sociedade civil, no âmago deste esforço, é 
crucial para o seu sucesso". 

Alexandre Costa, Conselheiro Sénior de Saúde da UNICEF e colíder da Task Force ACCE: "Embora 
tenhamos mais inovação no que diz respeito ao diagnóstico da COVID-19, estamos a ser confrontados 
com uma diminuição global nas taxas de testes e com desafios persistentes em torno do acesso equitativo. 
A testagem é um elemento-chave na resposta e é também a melhor ferramenta de que dispomos para 
detetar surtos atempadamente, reduzir a transmissão e limitar o impacto social e económico.  Envolver 
as comunidades dos países emergentes na abordagem de teste e tratamento aproxima-nos do nosso 
objetivo comum de maior acesso equitativo". 

Renuka Gadde, Consultora Sénior para o Diagnóstico Global na CHAI e colíder da Task Force ACCE: "A 
testagem é crucial de modo a evitar surtos e a pôr fim à pandemia, mas ainda não são regulares em muitos 
dos países emergentes. Ao trabalhar com governos e comunidades, podemos ajudar a promover a 
compreensão com base nas necessidades únicas dos países para reduzir os constrangimentos e assegurar 
que os testes não só estejam disponíveis como sejam realizados regularmente". 

Carolyn Gomes, representante da sociedade civil no Acelerador ACT: "Os recursos financeiros são 
absolutamente fundamentais na mobilização sustentada das organizações comunitárias e da sociedade 
civil em direção a qualquer resposta a doenças, sendo que estas subvenções fornecem um impulso crucial 
aos esforços de avanço da sensibilização para os testes e tratamento da COVID e estratégias de advocacia. 
Os representantes da comunidade ACT-A e da sociedade civil, nos pilares do diagnóstico e da terapêutica, 
aplaudem o reconhecimento pela Unitaid e FIND, do papel essencial da participação da comunidade local 



e da sociedade civil na literacia e no diálogo sobre a política de saúde pública, bem como na importância 
da sensibilização e mobilização da comunidade e da sociedade civil para maximizar a equidade e o acesso 
às intervenções de saúde pública". 

Este trabalho complementa um investimento previamente anunciado pela FIND e Unitaid de 50 milhões 
de dólares, que aborda as desigualdades no acesso a testes e tratamentos COVID-19, assim como o apoio 
à adoção atempada de conjuntos de cuidados abrangentes, eficazes e seguros para as pessoas com 
COVID-19. Mais recentemente, na Segunda Cimeira Global  sobre COVID-19, o Fundo Global, a USAID e a 
Unitaid, juntamente com a FIND e outros parceiros do Acelerador ACT, anunciaram o investimento de 
mais de 120 milhões de dólares para apoiar a implementação de testes e tratamentos com soluções 
lideradas localmente em mais de 20 países emergentes. 

 

#  #  # 

 
Sobre a FIND 
A FIND, a aliança global para diagnósticos, procura assegurar o acesso equitativo a diagnósticos de confiança em todo o mundo. 
Conectamos países e comunidades, financiadores, decisores, prestadores de cuidados de saúde e promotores, com o objetivo de 
estimular a inovação no diagnóstico e tornar a testagem em parte integrante de sistemas de saúde sustentáveis e resilientes. 
Estamos a trabalhar para salvar 1 milhão de vidas através do diagnóstico acessível e de qualidade, e poupar mil milhões de dólares 
em custos de saúde para os pacientes e sistemas de saúde. Somos coconvocadores do Pilar de Diagnóstico do Acelerador Acesso 
a Ferramentas COVID-19 (ACT), e de um Centro de Colaboração da OMS para o Reforço Laboratorial e Avaliação de Tecnologias 
de Diagnóstico. Para mais informações, por favor visite www.finddx.org 

Sobre a Unitaid  
A Unitaid é uma agência de saúde global empenhada em encontrar soluções inovadoras para prevenir, diagnosticar e tratar 
doenças mais rapidamente, de forma barata e eficaz, em países emergentes. O seu trabalho inclui o financiamento de iniciativas 
na abordagem de doenças importantes como o VIH, malária e tuberculose, bem como coinfecções e comorbilidades do VIH, 
incluindo doença avançada, cancro cervical e hepatite C, e áreas transversais como a gestão da febre. A Unitaid está agora a 
aplicar os seus conhecimentos ao enfrentar os desafios no avanço de novas terapias e diagnósticos para a pandemia COVID-19, 
servindo como membro-chave do Acelerador de Acesso a Ferramentas COVID-19 (ACT), coliderando com o Pilar Terapêutico da 
Wellcome e participando no Pilar de Diagnóstico. A Unitaid é  patrocinada pela Organização Mundial de Saúde. Para mais 
informações, por favor visite www.unitaid.org  

Sobre o Acelerador ACT 
O Acelerador de Acesso a Ferramentas COVID-19 (ACT) é uma coligação global de organizações que desenvolvem e implementam 
os novos diagnósticos, tratamentos e vacinas necessários para pôr fim à fase aguda da pandemia. Reunindo os conhecimentos 
dos seus diversos parceiros, o Acelerador ACT introduziu rapidamente testes rápidos e acessíveis, e medicamentos eficazes, e 
estabeleceu igualmente a instalação COVAX, para a aquisição e distribuição equitativa de vacinas, em países emergentes. A 
parceria do Acelerador ACT foi formada no início da pandemia em resposta a um apelo dos líderes do G20, e foi lançada pela 
OMS, a Comissão Europeia, França e a Fundação Bill & Melinda Gates. 

Contactos Sociais 

FIND  
Sarah-Jane Loveday  
Diretora de Comunicações  
M: +41 79 431 62 44  
media@finddx.org  
 
Unitaid  
Thalia Bayle  
Responsável de Comunicação  
M: +41 79 660 56 37  
baylet@unitaid.who.int 
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ANEXO  

 

Mhair Educational, Organização de Saúdes e Direitos Humanos (Afeganistão)  
Desenvolver e implementar estratégias de advocacia para promover os testes diagnósticos COVID-19 e a 
ligação aos cuidados e tratamentos nas províncias de Logar, Parwan, e Wardak do Afeganistão. 
 
Associação de Planeamento Familiar do Bangladesh (Bangladesh)  
Advocacia para o acesso melhorado aos serviços de teste & tratamento COVID-19, incluindo o 
envolvimento das contrapartes governamentais através dos meios de comunicação social, reforço de 
capacidade, mobilização de recursos e defesa regional em coordenação com a Direção de Serviços de 
Saúde do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar do Bangladesh.  

Maison des Associations de lutte contre le Sida (Burquina Fasso) 
Promover testes e ligações aos tratamentos da COVID-19, através de líderes na matéria que divulgam 
mensagens sobre a adesão ao rastreio, cuidados e tratamento dentro das comunidades. Serão 
desenvolvidas mensagens padrão e será estabelecido um mecanismo online de monitorização dos meios 
de comunicação que visa criar procura e adesão aos testes e ligações ao tratamento na resposta nacional. 
 
IMAG Communication (Burquina Fasso) Advocação da despistagem, tratamento e prevenção da 
transmissão da COVID-19, através da organização de sessões de advocacia com líderes e influenciadores 
comunitários. Adicionalmente, será produzido um pequeno filme documentário e clips de filmes que 
visam sensibilizar para a prevenção da COVID-19 e servir como meios de comunicação para a advocacia e 
debates cinematográficos. 
 
 
Health Poverty Action Cambodia (Camboja)  
Defende a rápida expansão dos testes comunitários da COVID-19 no Sudeste Asiático, utilizando os testes 
AG-RDT, atualizando a estratégia nacional de testagem & controlo da COVID-19 e aumentando o apoio 
institucional aos testes, advogando para tornar o preço do teste antigénio mais acessível.  
 
Caritas Développement Mbujimayi (República Democrática do Congo)  
Influenciar e transformar as políticas na direção do rastreio e dos testes COVID-19 na RDC, incluindo o 
envolvimento das instalações de saúde pública com as ONG locais para a criação de áreas de rastreio a 
nível comunitário. Serão utilizadas ferramentas de advocacia com o objetivo de envolver parceiros e 
colaborar com outras organizações para a implementação dos testes e estratégias de tratamento 
 
TB Alert India (Índia)  
Trabalho na instrução para o tratamento que visa permitir que os sobreviventes da COVID-19, incluindo 
as populações marginalizadas & mal servidas, defendam o diagnóstico & tratamento atempados da 
COVID-19. Serão desenvolvidas e divulgadas mensagens personalizadas sobre os testes & diagnósticos da 
COVID-19 para a advocacia & criação de procura. 
 
  

https://mehhro.org/
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/bangladesh
https://www.healthpovertyaction.org/
http://www.tbalertindia.org/


Pi Consulting (Índia)  
Implementar estratégias de advocacia e comunicação para fortalecer o cenário de diagnóstico e 
terapêutica da Índia na preparação para a COVID-19 e criar vontade política e compreensão mediática do 
diagnóstico & da terapêutica da COVID-19. Será implementada uma estratégia de advocacia dirigida por 
peritos e sobreviventes a nível nacional e esta será apoiada através do envolvimento dos meios de 
comunicação social e da imprensa.  
 
Consórcio de ONGs do Quénia contra a SIDA (Quénia)  
Assegurar que os testes de diagnóstico COVID-19 e as ligações aos cuidados & tratamentos continuem a 
ser uma prioridade nas estratégias de saúde nacionais e municipais. Utilizar estratégias de envolvimento 
de bases comunitárias, atividades em rede e ferramentas de advocacia, na participação em discussões 
políticas com decisores e meios de comunicação a nível nacional e municipal. 
 
Health Poverty Action Laos (Laos)  
Reforçar as políticas e aumentar a sensibilização para a utilização de testes e tratamento COVID-19. Ao 
criar uma estratégia de advocacia com base em evidências, dirigida aos decisores políticos, prestadores 
de cuidados de saúde e partes interessadas relevantes, a HPA Laos aumentará o acesso aos testes até 1 
por 1.000 pessoas por dia e aumentará o conhecimento e a compreensão sobre a utilização de testes e as 
vantagens de tratamento para os decisores políticos, pessoal de saúde e comunidade. 
 
Caritas Lesotho (Lesoto)  
Criação de um ambiente propício ao aumento dos testes e tratamento da COVID-19 a nível comunitário 
utilizando uma estratégia de advocacia dinâmica. A advocacia orientada será utilizada para aumentar a 
aceitação dos testes e opções de tratamento da COVID-19 disponíveis nas instalações de saúde e para 
melhorar a capacidade das instalações de saúde de modo a fornecer serviços de testes COVID-19 gratuitos 
sem restrições.  
 
ESTAMOS (Moçambique)  
Envolver a comunidade, a opinião, e os líderes religiosos, na conceção de estratégias de comunicação e 
na criação de materiais de Educação e Comunicação da Informação. O projeto de advocacia irá produzir 
programas de rádio, cartazes, panfletos, workshops e debates comunitários sobre testes & tratamento da 
COVID-19.  
 
REDTRANS (Nicarágua)  
Com o foco na comunidade LGBTIQ, será realizado o mapeamento de centros de saúde, a conceção de 
mensagens, grupos de discussão, formações de saúde e alcance comunitário. O pessoal de saúde será 
treinado para melhor prevenir a COVID-19.  Serão estabelecidos mecanismos de diálogo com aqueles que 
divulgam informação para o cuidado de pessoas LGBTIQ com COVID-19.  
 
Fundação Shifa (Paquistão)  
Desenvolver estratégias de advocacia robustas com base em evidências de modo a criar um ambiente 
propício a um maior acesso e utilização em escala dos testes COVID-19 e da sua ligação ao tratamento no 
Paquistão, aumentando o acesso e a aceitação dos testes COVID-19 e da sua terapêutica.  Os materiais e 
iniciativas de advocacia serão divulgados e ampliados através de vias de comunicação apropriadas. 
 
  

https://piconsulting.in/
http://www.kanco.org/
https://www.healthpovertyaction.org/
https://estamos-moz.org/
http://www.shifafoundation.org/


Media for Deaf Rwanda (Ruanda)  
Defesa e sensibilização acerca dos testes & tratamentos COVID-19 para ruandeses, com foco naqueles 
que são surdos ou com algum grau de surdez. Isto será conseguido através da realização de uma 
campanha de advocacia e sensibilização a nível nacional e local, para assegurar que a comunidade 
ruandesa de surdos adquira informação relevante e oportuna sobre testes e terapêutica. 
 
South Sudan Community Change Agency (Sudão do Sul)  
Desenvolver e implementar estratégias de advocacia através de vias de comunicação apropriadas para 
aumentar a priorização dos testes COVID-19 e a ligação ao tratamento na resposta nacional à pandemia, 
assim como criar procura de testes e terapêuticas dentro de grupos-alvo relevantes.  
 
Sikika (Tanzânia)  
Promoção dos testes de diagnóstico COVID-19 e da ligação aos cuidados & tratamentos na Tanzânia, 
aumentando a sensibilização do público, o acesso e a acessibilidade dos preços dos serviços de testes 
COVID-19 nas instalações de saúde pública, e reforçando o envolvimento da comunidade. 
 
 
Universite Mahmoud El Materi (Tunísia)  
Explicar os benefícios, criar um clima de confiança, e defender, junto das autoridades públicas, a 
implementação de mais processos com base nos incentivos, de modo a educar sobre a importância dos 
testes e do tratamento para a COVID-19. Os trabalhadores de saúde serão treinados para promover a 
sensibilização e as comunidades serão envolvidas em debates que visem melhorar as políticas públicas de 
promoção de testes e tratamentos contra a COVID-19. 
 
HEPS (Uganda)  
Desenvolvimento de uma análise do cenário de testes COVID-19 centrada no financiamento, aquisição e 
cadeia de fornecimento para o diagnóstico, a fim de avaliar a sensibilização do público para as ferramentas 
e atitudes em torno dos testes, tratamento e vacinação. As conclusões serão divulgadas e serão criadas 
estratégias de comunicação e defesa. A advocacia e responsabilização baseadas na coligação melhorarão 
a capacidade das OSC de exigir ao governo e funcionários distritais uma abordagem de "teste e proteção" 
para a COVID-19. 
 
 
The Zambia Interfaith Working Group (Zâmbia)  
Criação de um ambiente propício ao aumento do acesso e à ampliação dos testes COVID-19 e da sua 
ligação ao tratamento, através do desenvolvimento de materiais ALC para apoiar estratégias de advocacia 
e criar a procura de testes. Serão estabelecidas ligações para aumentar os pontos de acesso aos testes & 
tratamento da COVID-19, permitindo aos distritos ter maior capacidade para planear, monitorizar, avaliar 
e assegurar a adesão de intervenções de qualidade. 
 
 
Movimento Pan-Africano de Acesso ao Tratamento (Zimbabué) 
Catalisar um aumento nas taxas de testes, assim como na disponibilidade equitativa de testes e 
tratamento da COVID-19 - através da identificação de um défice de testes, parcialmente causado por 
políticas inadequadas -, implementação e sensibilização da comunidade e dando resposta a estas 
deficiências com uma campanha de advocacia e de sensibilização coordenada e interligada.  

http://www.sosucca.org/
http://www.sikika.or.tz/
http://www.umm-tunisie.com/
http://www.heps.or.ug/
http://www.zambiainterfaith.org/
http://www.patam.info/

