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Este trabalho “SIDA em África: três cenários até 2025” nasceu de um encontro, há qua-

tro anos, com Alan Detheridge, Vice-Presidente dos Negócios Estrangeiros, da

Prospecção e da Produção de Shell Internacional. Perguntou-me qual poderia ser a con-

tribuição de Shell para a acção internacional de combate ao VIH e à SIDA. Queria saber

como é que a Shell se poderia implicar sem ser através da “abordagem clássica do

mundo dos negócios”. Associados à equipa de Global Business Environment de Shell,

principiámos a lançar as bases de um projecto susceptível de esclarecer o fundo do

debate político num momento crítico da resposta à epidemia. Uma vez assegurado o

acordo de alguns parceiros-chave – Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD),

Comissão Económica para a África (CEA), PNUD e Banco Mundial – e depois de

numerosos debates, foi decidido empenhar-se num projecto ambiciosos: elaborar

cenários ao nível de toda a África, até 2025.

Estes cenários apresentam soluções possíveis. Ilustram algumas das principais esco-

lhas que o mundo deve fazer nas duas próximas décadas para responder à epidemia de

SIDA na África e descrevem como o combate contra o VIH e a SIDA se poderia inscrever

num processo de desenvolvimento sustentável do continente africano. Além disso,

chamam a atenção para o que poderia acontecer se todos os projectos actuais não con-

seguissem concretizar-se.

Prefácio

O melhor momento
para plantar uma árvore,
foi há 20 anos.
O melhor momento
seguinte, é agora.
– Provérbio popular



Estes cenários não reflectem o ponto de vista de uma única instituição. Os diversos

grupos de pessoas que trabalharam no projecto conseguiram elaborar cenários cujo

objectivo não é de dar respostas simples, mas que convidam cada um de nós a pensar

de maneira diferente. Também é importante sublinhar que as estatísticas apresentadas

neste trabalho não são previsões oficiais podendo ser “propriedade” de uma organização

ou grupo de indivíduos.  Em consequência, não necessitam de ser defendidas; a sua

função é ilustrar a questão “o que seria se ?” para uma dada situação. Estes cenários

são poderosas “ferramentas de reflexão”. A intenção desta obra é suscitar um debate e

alargar os termos em que este pode ter lugar. A verdadeira utilidade destes cenários será

atingida se servirem para questionar e afinar a prática. Espero que consiga lançar

debates a nível regional, nacional e institucional. Para agirmos diferentemente, devemos

pensar diferentemente.

Dr Peter Piot
Director Executivo
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA



Bem-vindos ao Projecto SIDA em África:
Três cenários até 2025
As decisões que tomamos sobre o futuro são orientadas pela nossa visão de 

funcionamento do mundo e o que pensamos ser possível. Um cenário é uma história que

descreve um futuro possível; a construção e o uso de cenários podem ajudar pessoas e

organizações a aprender, a criar conhecimentos mais amplos e partilhados, a melhorar a

tomada de decisões e a galvanizar o empenho e acção esclarecida. As pessoas podem

usá-los para contestar as suas suposições e crenças implícitas, e olhar para além da sua

habitual visão do mundo.

Os cenários têm como base a tradição enraizada de contar histórias para ajudar as

pessoas a pensarem com maior imaginação sobre problemas difíceis. Em todo o mundo,

todas as culturas contam histórias, usando-as para compreender o mundo e transmitir

esse conhecimento de geração em geração.

O projecto actual utiliza histórias e não projecções para explorar o futuro da SIDA em

África nos próximos 20 anos. As estatísticas podem dar uma imagem sucinta e trágica dos

acontecimentos recentes, mas pouco dizem sobre o contexto mais vasto da epidemia da

SIDA ou as suas complexas relações recíprocas com outras questões importantes tais como

desenvolvimento económico, segurança humana, paz e violência. As estatísticas apenas

fazem uma projecção do futuro. De facto, em 2025, nenhuma pessoa com menos de 50

anos se lembrará de um mundo sem SIDA.

Este livro é rico e detalhado – reflectindo a complexidade do assunto. A “Síntese” faz

um resumo do livro e a secção “Análise dos cenários” fornece uma análise das questões

abordadas nos três diferentes cenários.

A esperança nunca

morre, porém, o sonho não

transforma o caniço

numa árvore Iroko.

– Provérbio nigeriano



Alguns leitores poderão ser tentados a passar 

imediatamente para os números – quantos foram 

tratados, quantas novas infecções, quantas mortes até

2025? Apelamos que se lembrem de que os cenários

não são previsões e que o objectivo deste projecto

nunca foi produzir dados estatísticos. O seu objectivo é

explorar o quão desconexos são os eventos e as

tendências que podem influenciar a expansão ou

redução da epidemia (por exemplo, padrões do 

comércio mundial, educação de raparigas e mulheres,

ataques terroristas num lado do mundo, advento ao

poder de determinado regime político). 

Os cenários foram criados por uma equipa de cerca

de 50 homens e mulheres, principalmente africanos. A

maior parte deles vive e trabalha em África, lidando 

diariamente com os efeitos da epidemia. Trouxeram 

com eles uma grande variedade de experiências e 

conhecimentos, e estavam ansiosos por expandir e

aprofundar os seus conhecimentos sobre os eventos

diários, partilhando e consolidando a sua vasta gama 

de conhecimentos. 

À medida que o projecto se ia desenvolvendo, a

equipa e os participantes utilizaram a imagem do

hipopótamo no rio para se lembrar desta ideia. A razão é

que, quanto o hipopótamo se encontra no rio, só uma

ínfima parte do seu corpo é visível – a maior parte

encontra-se submersa. De igual modo, se apenas

prestarmos atenção aos acontecimentos diários, 

poderemos não ver os padrões e estruturas que os 

caracterizam. Um hipopótamo mergulhado lembra-nos

que os padrões de comportamento jazem abaixo da

superfície dos eventos, e que a estrutura do sistema é

ainda mais profunda.

De facto, dadas as grandes variações das circunstâncias,

impactos e efeitos da epidemia em todos os países da

África, nenhum conjunto de cenários poderá descrever

todos os futuros possíveis que podem ocorrer. Este 

projecto propunha-se ser mais provocador do que 

propriamente compreensivo, estimulando perguntas e

exploração, em vez de tentar fornecer todas as

respostas. Esperamos que os cenários encorajarão

maior reflexão sobre o futuro da epidemia, não apenas

para todo o continente, mas também para cada país e

comunidade. Ao estimular um diálogo e reflexão 

aprofundados de políticas no contexto nacional, os

cenários poderão precisar de ser adaptados às

condições sociais, económicas, e epidemiológicas 

particulares que se aplicam a um dado país – o Anexo 6

sugere alguns exercícios para explorar estas questões.

Para quem desejar explorar ainda mais 

profundamente, o CD-ROM acompanhante contém a

maior parte do material solicitado para o projecto, os

relatórios de pesquisa e entrevistas, que se podem obter

através de palavras-chave. Também fornece relatórios

detalhados dos seminários do projecto e várias 

apresentações dos cenários que podem ser usados em

trabalho de grupo.

Estes cenários representam um passo crucial na

tentativa de conhecer o futuro da epidemia da SIDA em

África. Os iniciadores, participantes, patrocinadores e a

equipa principal do projecto esperam que este material

constitua um ponto de partida essencial, não apenas

para explorar e expandir os conhecimentos sobre a 

epidemia, mas também para partilhar tais conhecimentos

com outras pessoas.
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Olhando para além da nossa

habitual visão do mundo.
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Secção 1 Síntese
Este livro trata da SIDA e da África e da resposta mundial a ambas, e apresenta três

histórias descrevendo as perspectivas futuras.

Se, até 2025, milhões de africanos continuarem a ficar infectados pelo VIH

anualmente, estes cenários sugerem que não será por não ter havido escolha. Não

será por falta de conhecimentos sobre as consequências das decisões e acções que

são tomadas actualmente, nos princípios do século. Isso não é inevitável.

Como estes cenários demonstram, será porque as lições dos primeiros 20 anos

da epidemia não foram aprendidas ou porque não foram aplicadas eficazmente. Será

porque, colectivamente, a vontade política para mudar comportamentos (a todos os

níveis, desde as instituições até à comunidade, até ao indivíduo) e deter as forças

motoras da epidemia da SIDA em África terá sido insuficiente

O que fizermos no presente alterará o futuro. Estes cenários demonstram que

embora as sociedades tenham de lidar com a SIDA por algum tempo no futuro, o

grau do impacto da epidemia dependerá da resposta e do investimento actuais. A

aplicação e sustentação das lições dos últimos 20 anos terão um impacto

fundamental no futuro de África.

Centenas de pessoas contribuíram para a construção dos cenários contidos

neste livro. O projecto teve como base um grupo dedicado de participantes de todas

as esferas da sociedade, principalmente de africanos vivendo e trabalhando em

África, implicados na resposta ao VIH e SIDA, vivendo com o VIH, e lidando com os

impactos da SIDA. Os seus esforços foram apoiados e suplementados por análises

e comentários de outros peritos de várias áreas, juntamente com escritores e artistas

e contaram com a contribuição de muitas instituições de apoio.
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A natureza dos cenários

Cada um dos três cenários descreve uma forma

diferente e plausível em que a epidemia da SIDA pode

ser apresentada em todo o continente africano. São

relatos sobre o futuro, rigorosamente construídos, que

usam a capacidade de contar histórias como um meio

que ultrapassa as simples suposições e conhecimentos

de qualquer grupo específico de interesse, mas com 

o propósito de criar uma base comum de  diálogo e

acção sobre questões fundamentais e difíceis.

As descrições epidemiológicas não são

explicitamente projecções do que irá acontecer. Pelo

contrário, cada cenário é ilustrado por um modelo, 

e baseado numa das três suposições seguintes:

1. ‘Legados e armadilhas’ extrapola as

actuais tendências até 2025.

2. ‘Escolhas difíceis’ aplica a trajectória da

resposta mais bem sucedida até à data

(Uganda), ajustada aos respectivos

níveis nacionais da epidemia.

3. ‘Períodos de transição’ ilustra o que

poderá ocorrer se uma resposta

abrangente  de prevenção e tratamento

for expandida em toda a África o mais

rapidamente possível.

Cada cenário é também ilustrado por histórias

epidemiológicas regionais.

De igual modo, os custos de programas

específicos de combate ao VIH e SIDA de cada um

dos cenários são elucidativos e foram estimados

usando o conhecimento acumulado durante a última

década sobre a relação entre as intervenções e os

resultados. Tais custos são também apresentados

por região.

Os cenários passam da simples descrição dos

eventos correntes e visam desvendar algumas das

dinâmicas mais profundas que facilitam a

propagação da epidemia. Estas ocorrem de três

diferentes formas nos três diferentes cenários.

Um continente diversificado e uma

epidemia diversificada

Os cenários estão enraizados nas  realidades

médicas, culturais, económicas e sociais inter-

relacionadas e complexas do VIH e SIDA em África.

Um dos maiores desafios que os cenários pan-

africanos enfrentam é a necessidade de reflectir a

diversidade do continente: um continente composto

por 53 países e numerosos grupos linguísticos,

religiosos e étnicos, cujas fronteiras raramente

coincidem, bem como uma grande variedade 

de regimes económicos e políticos.

Além disso, a dinâmica da epidemia – na verdade

o próprio vírus – não é uniforme em todo o

continente. Segundo as mais recentes estimativas da

ONUSIDA, a média de prevalência do VIH em 2003

nos países da África Austral era de 16%, África

Oriental 6%, África Central e Ocidental 4,5%, e África

do Norte menos de 0,1%. De facto, há diferentes

epidemias de SIDA em África que se sobrepõem,

com subtipos virais diferentes.

Esta diversidade não deve ser vista como uma

barreira à eficácia da acção. Pelo contrário, constitui

uma fonte de criatividade e grande experiência, que

apresenta oportunidades importantes para

aprendizagem e partilha entre os países africanos.

Principais suposições e incertezas

O projecto de cenários foi baseado em duas suposições

principais:

• Que a SIDA não é um problema de curto prazo—

independentemente do que for feito no presente,

a verdade é que a SIDA continuará afectando a

África mesmo dentro de 20 anos. Todavia, não

sabemos de que forma e com que gravidade o

futuro de África será afectado pela SIDA.

• Que as decisões que forem tomadas no presente

moldarão o futuro do continente.

Este projecto não prescreve quais são essas

decisões. No lugar disso, ele pretende fornecer uma

ferramenta que ajude as pessoas a tomarem

melhores decisões, explorando a interligação de

factores políticos, económicos, culturais e sociais, 
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e identificando – e desafiando – as suposições

muitas vezes implícitas que influenciam o seu

pensamento.

∑∑ O futuro é fundamentalmente incerto, 

mas estes cenários sugerem que existem algumas

incertezas críticas em torno da epidemia da SIDA.

1. Como é vista a crise da SIDA, e por quem? 

Para o caso em que a SIDA é vista principalmente

como um problema de saúde ou como uma

questão de mudança de comportamento

pessoal, e para o caso em que a gravidade da

epidemia da SIDA em África é vista como um

sintoma de subdesenvolvimento e desigualdade

as respostas serão diferentes. Os governos

podem definir o problema, mas se essa definição

não for partilhada pelas suas sociedades civis (ou

vice-versa), será improvável que a resposta seja

coerente. Se o problema for visto de uma forma

pelos doadores e de outra pelos governos, mais

uma vez, será improvável que a acção resultante

seja óptima.

2. Haverá incentivo e capacidade para lidar com a

crise? O nível actual de interesse na epidemia da

SIDA será mantido? O incentivo e os recursos

existentes para lidar com a epidemia e seu

impacto serão adequados às necessidades?

Os diversos cenários fornecem respostas diferentes 

a estas questões e ilustram os efeitos dos diferentes

níveis de incentivos e recursos disponíveis.

Além destes ‘elementos incertos’, também

existem alguns ‘elementos pré-determinados’ que irão

influenciar todo o futuro possível: um exemplo é o

facto que a população africana continuará a crescer.

As cinco forças motoras fundamentais e de

incerteza da SIDA em África

Foram identificadas cinco potentes forças motoras no

projecto como sendo cruciais para o futuro do VIH 

e SIDA em África. Cada uma dessas forças tem uma

dinâmica própria e opera em muitos níveis diferentes,

desde a família e comunidade, até à arena

internacional e regional. Além disso, interagem

criando uma dinâmica complexa adicional.

A consideração dessas forças motoras e a sua

interacção fornecem uma poderosa ferramenta

analítica para a avaliação de eventos do passado 

e do presente, e para considerar futuros

desenvolvimentos plausíveis. Foi com base na

conjugação destas forças que os cenários foram

criados.

A análise das forças motoras torna claro que 

a forma e o grau da epidemia da SIDA são

determinados por várias forças poderosas, fora das

áreas em que os programas de combate ao VIH 

e SIDA normalmente operam. Abordar o VIH e a

SIDA pode constituir um catalisador para abordar

essas dinâmicas socioeconómicas e políticas mais

abrangentes. De igual forma, abordar o VIH e SIDA

de forma efectiva requer a consideração dessas

forças mais profundas.

As cinco forças são resumidas nas secções

apresentadas a seguir.

Crescimento ou erosão da unidade e integração

Esta força tem a ver com o grau em que as pessoas,

os grupos e as nações se consideram interligados. A

unidade e integração entre as pessoas e as suas

comunidades constituem a base das sociedades

integradas e pacíficas, o que facilita a implementação

efectiva de políticas e programas de combate ao VIH

e SIDA. O conhecimento dessa ligação é necessário

para o desenvolvimento da solidariedade global. A

prevenção e os cuidados serão mais difíceis para as

comunidades onde: ocorrer corrosão da unidade;

houver níveis elevados de desigualdade; ou

predominar o facciosismo, as tensões étnicas e

religiosas, o que conduzirá à violência. De forma

alternativa, a abordagem eficaz da epidemia da SIDA

pode contribuir em grande medida para o

crescimento da unidade nacional, através da criação

de um sentimento de desafio colectivo.

Evolução de crenças, valores e significados

As crenças sobre a maneira como o VIH é transmitido

e como pode ser evitado poderão estar baseadas

em sistemas seculares, tradicionais ou religiosos

particulares ou na combinação dos três. Estes incluem

1

16
S

ID
A

em
Á

fr
ic

a
S

ín
te

se

O
N

U
S

ID
A

/L
E

Y
LA

A
LY

A
N

A
K



1

O
N

U
S

ID
A

/G
.P

IR
O

ZZ
I

crenças individuais sobre a identidade e moralidade

pessoais, e sobre a sexualidade, a doença, a vida, a

morte e a cosmologia. Estas ideias determinarão se o

VIH e a SIDA são vistos no quadro da transgressão,

do estigma e castigo ou da oportunidade e risco. Os

líderes religiosos e culturais demonstraram que podem

influenciar sistemas de crenças garantindo que o VIH

e SIDA sejam vistos numa perspectiva mais positiva.

Uso de recursos e capacidades

O combate ao VIH e à SIDA é algumas vezes

apresentado como uma simples questão de

financiamento. Embora os cenários aqui

apresentados demonstrem que recursos adicionais

sejam bastante necessários, a questão é como

utilizar o que está disponível para alcançar mais –

especialmente quando os recursos são limitados.

Tais recursos incluem dinheiro, capacidade de

liderança, capacidade humana, instituições e

sistemas. Além disso, os cenários demonstram que

os recursos podem esgotar-se com as pressões da

epidemia e do subdesenvolvimento. Com iniciativas

incompatíveis e de curto prazo, os fundos podem ser

gastos com poucos benefícios a longo prazo. Os

cenários mostram uma grande abertura de

oportunidades que devem ser aproveitadas agora.

Fazer com que o dinheiro funcione, incluindo através

do aumento da coordenação, será uma parte

fundamental para a mobilização de recursos

adicionais, quer internos como internacionais.

Produção e aplicação dos conhecimentos

A produção de novos conhecimentos – e de novas

formas de aplicação dos conhecimentos existentes –

sobre o vírus e sua propagação será crucial. É

provável que o maior impacto resulte da combinação

de três aspectos: conhecimento biomédico; maior

conhecimento do comportamento sexual; e

conhecimento dos efeitos sobre as pessoas vivendo

com o VIH e a SIDA e quem delas cuida. As

abordagens combinando os pontos de vista

tradicionais e modernos do mundo já estão a ser

desenvolvidas e continuarão sendo cruciais para

atingir grupos populacionais mais amplos.

Distribuição do poder e autoridade

Esta força descreve as diferentes formas em que o

poder e a autoridade são distribuídos na sociedade e

como podem interagir. Ela procura perceber quem

detém o poder numa determinada situação e se o

poder é centralizado ou partilhado. Refere-se

particularmente à importância do género e idade no

impacto de, e em resposta à epidemia.

Os cenários

Inicialmente, os cenários tinham em vista responder a

uma questão central: “Nos próximos 20 anos, que

factores orientarão as respostas da África e do mundo

à epidemia da SIDA, e que futuro estará reservado às

gerações futuras?” Ao procurar responder a esta

questão, os cenários apresentam duas questões

adicionais com ela relacionadas: “Como é que a crise

é vista e por quem?”, e “Haverá incentivos e

capacidades para lidar com a epidemia?” As respostas

`a estas perguntas levam-nos aos três cenários:

• Escolhas difíceis: A África assume uma

posição;

• Legados e armadilhas: O remoinho;

• Períodos de transição: A África vence.

Cada cenário propõe respostas muito diferentes.

Escolhas difíceis: a África assume uma

posição

O cenário ‘Escolhas difíceis’ conta uma história em

que os líderes africanos decidem tomar medidas

difíceis que reduzem a propagação do VIH a longo

prazo, mesmo se implicam enfrentar dificuldades a

curto prazo. Este cenário demonstra que, mesmo

com flutuação da ajuda, incerteza económica, e

desafios à governação, colectivamente, a África pode

lançar as bases para crescimento e desenvolvimento

futuros, e redução da incidência do VIH.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ é contado como o

guião de um filme-documentário produzido em

2026, incluindo observações de vários líderes e
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especialistas africanos. Descreve as escolhas

económicas, sociais e éticas difíceis que líderes e

governos têm de fazer a fim de criar uma renovação

nacional. O cenário não descreve um período de

abundância para grande parte de África. Neste

contexto, a habilidade governativa reveste-se da

maior importância, e o desenvolvimento de

instituições pan-africanas e regionais assume

também uma grande importância.

Neste cenário, os governos insistem que o VIH e

SIDA sejam abordados como parte de uma estratégia

global e coerente para o desenvolvimento nacional a

médio e longo prazos. Impõem disciplina a si próprios,

uns aos outros, e aos seus parceiros externos

(quando estes se recusam a assumi-la eles próprios)

e exigem que a acção corresponda à retórica.

O cenário identifica um conjunto de escolhas

difíceis e actos cuidadosos de equilíbrio.

1. Os interesses do estado como um todo versus

os interesses individuais das comunidades, e os

direitos individuais versus o bem colectivo.

Inevitavelmente, isto implica gestão da dissidência.

2. O crescimento económico imediato versus

investimento de prazo mais longo em capital

humano.

3. Escolher como direccionar os recursos – a

prioridade deverá ser de desenvolver

rapidamente as habilidades e capacidades de

uma minoria essencial para a construção e

manutenção das funções do estado, ou

despender mais recursos em serviços para todos

e alívio da pobreza em geral?

4. Navegar entre tradições culturais de ajuda e de

reforço do risco.

5. Equilibrar a construção da nação com alianças

pan-africanas e regionais fortes; e liberdade do

controlo externo com os benefícios de recursos

externos.

6. ‘Protecção das mulheres’ versus aumento da

liberdade das mulheres.

7. Determinação do enfoque dos programas de

combate ao VIH e à SIDA: prevenção ‘dirigida’

versus prevenção generalizada; tratamento apenas

para quadros-chave ou tratamento para todos.

8. As necessidades das zonas rurais (incluindo a

reforma agrária) versus os benefícios da

urbanização e do desenvolvimento industrial.

Os cenários demonstram que é possível um sistema

de resposta em que os líderes e as comunidades

colaborem. Isso pode acontecer com níveis de

recursos dos programas de combate ao VIH e SIDA,

semelhantes aos usados pelo Uganda, nos anos

1980 e 1990, embora apenas com a inclusão de

níveis moderados de terapia anti-retroviral. O cenário

demonstra que uma abordagem atempada e rigorosa

de prevenção produzirá dividendos, embora para que

estes dividendos se tornem evidentes seja necessário

algum tempo.

O crescimento populacional implicará que, mesmo

com esforços consideráveis em prevenção, o número

de pessoas vivendo com VIH e SIDA continuará a

subir, mas em 2025, os números baixarão para níveis

semelhantes aos actuais e depois começarão a baixar

à medida que os investimentos de longo prazo em

capital humano, económico e social durante as duas

décadas começarem a produzir resultados.

Embora o principal esforço do programa de

combate ao VIH e SIDA no cenário ‘Escolhas Difíceis’

tenha como enfoque a prevenção, há um incremento

da terapia anti-retroviral: de menos de 5% de casos

tratados no princípio do cenário para mais de um terço

dos que precisam dele até 2025. A trajectória da

expansão da terapia anti-retroviral sobe de maneira

constante, reflectindo o investimento contínuo em

sistemas de saúde e em formação, bem como a

capacidade de fabricação de medicamentos em África.

Neste cenário, “Escolhas difíceis”, continua a

haver um número elevado de mortes – embora em

2015, a taxa comece a cair, reflectindo o facto de que

as medidas de  prevenção levam tempo a começar a

influenciar o sistema. As iniciativas em prol das

crianças órfãs devido à SIDA aumentam rapidamente

até 2010 e depois acompanham o crescimento da

população. Todavia, o número de crianças órfãs

devido à SIDA quase duplica durante o cenário.

Em geral, o total das despesas com o VIH e a

SIDA aumenta rapidamente dos anos  2003 a 2013,
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LEGADOS E ARMADILHAS

1

seguido de uma taxa mais moderada até o fim do

cenário. Grande parte do aumento nos custos deriva

do aumento de despesas em actividades de

prevenção, que aumentam rapidamente entre 2008 e

2014. Os custos de cuidados e tratamento crescem

lentamente no princípio da primeira metade do

período, depois mais rapidamente nos últimos anos,

à medida que os sistemas e capacidades são

estabelecidos para uma expansão sustentável.

Os custos cumulativos totais de programas

específicos de combate ao VIH e SIDA para este

cenário são quase de US $100 biliões. O cenário

baseia-se na presunção de uma assistência

substancial e constante dos doadores na primeira

parte do cenário, seguida de uma fase em que a

ajuda púbica ao desenvolvimento estagna. Não

obstante, há uma considerável expansão da

capacidade interna para assumir e sustentar a

resposta ao VIH e SIDA com o financiamento gerado

na região de África — com base em políticas internas

sólidas empreendidas ao longo do cenário. As

despesas anuais neste cenário aumentam para cerca

de US $5 biliões até 2016, e para apenas um pouco

acima de US $6 biliões em 2025.

Legados e armadilhas: O remoinho

O cenário ‘Legados e armadilhas’ é uma história

em que a África, como um todo, não consegue

escapar dos seus legados mais negativos e a SIDA

agudiza as armadilhas da pobreza, do

subdesenvolvimento e da marginalização num mundo

globalizante. Apesar das boas intenções dos líderes e

da grande ajuda dos doadores internacionais, uma

série de sete armadilhas faz com que apenas um

punhado de nações ou de segmentos privilegiados

da população sejam capazes de escapar da contínua

pobreza e da elevada prevalência do VIH.

Este cenário é apresentado sob a forma de um

conjunto de palestras por uma famosa autora

africana. Esta explora as razões porque a África, em

2025, ainda transporta um enorme fardo de SIDA,

assim como pobreza e instabilidade generalizadas.

Ela reconhece que, mesmo num contexto de

pobreza generalizada, ainda há aquelas pessoas,

sectores e mesmo países que foram bem sucedidos,

mas não tenta enfatizar as histórias destas pessoas,

sectores e países.

O cenário sugere que o VIH e a SIDA continuarão

a receber uma ênfase muito forte num futuro próximo

– mas que as respostas serão fragmentadas e de

curto prazo, muitas vezes não reflectindo as

realidades da vida diária, e portanto não logrando

fornecer uma solução duradoura. Em 2025, os

impactos económico, social e demográfico da

epidemia, repetidos durante diversas gerações

(particularmente em países com prevalência de VIH

superior a 5%) terão esgotado os recursos de

famílias e comunidades. Uma geração ‘sem avós’

constitui apenas um exemplo dos impactos

demográficos, enquanto que um número crescente

de crianças órfãs devido à epidemia será menos

capacitado, receberá menos cuidados, e será menos

integrado socialmente do que os seus pais. Muitas

têm pouco a perder, e talvez sintam que podem

obter benefícios de conflitos e instabilidade. Os

efeitos de tais impactos sociais serão sentidos em

países com baixa prevalência de VIH.

Este cenário identifica sete armadilhas que

impedem um desenvolvimento eficaz, de longo prazo

ou generalizado em África.

1. O legado da história de África (o pós-colonialismo

não conseguiu superar divisões profundas).

2. O ciclo de pobreza, desigualdade e doença 

(o aumento populacional e a consequente

pressão sobre as infra-estruturas inadequadas 

do sector social e a SIDA esgotam ainda mais 

as capacidades).

3. As divisões rompem a sociedade (a escassez

promove a divisão, e a SIDA e o estigma

alimentam tal divisão).

4. A busca de resultados rápidos (os líderes

africanos e seus parceiros doadores procuram

obter resultados rápidos; portanto, são incapazes

de investir em mudanças a longo prazo).

5. Os desafios da globalização: a integração e 

a marginalização (os acordos comerciais e a

redução do investimento externo não beneficiam
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a África, cuja economia formal depende de uma

pequena base de exportação de produtos

primários).

6. A dependência na ajuda e a procura de uma

segurança global (os doadores não põem em

prática a retórica de harmonização, e a guerra

global contra o terrorismo transborda para a

África, determinando os padrões de

financiamento dos doadores).

7. Resposta à epidemia da SIDA: atalhos e varinhas

mágicas (a corrida para introduzir a terapia 

anti-retroviral produz poucos benefícios

duradoiros e faz com que a tão almejada

expansão da prevenção não se verifique).

O cenário ‘Legados e armadilhas’ descreve como a

SIDA catalisa as pessoas e instituições a procurarem

uma resposta, mas não conseguem ter um avanço

suficiente com capacidades e infra-estruturas

debilitadas. O fardo adicional da resposta à epidemia

da SIDA  diminui os outros esforços de

desenvolvimento – o contínuo subdesenvolvimento

por sua vez mina a capacidade de muitos países de

vencer a epidemia. O cenário demonstra o aumento

da desunião e desintegração, a diminuição de

capacidades, a manutenção das tensões religiosas e

étnicas e o desperdício de recursos, com o

abundante financiamento (inicial) apoiando a

designada crescente indústria da SIDA paralelamente

a um discurso de culpabilidade e punição em volta da

epidemia. Demonstra como, apesar das boas

intenções, a epidemia continuará simplesmente a

afectar muitos países e populações do continente, se:

• O VIH for abordado de forma isolada do seu

contexto político, económico e social, for

medicado e tratado principalmente como uma

questão de mudança de comportamento

individual ou de tratamento pessoal;

• A provisão de recursos para os próximos 

20 anos é tão inconsistente e imprevisível como

foi nos últimos 20 anos;

• Os países não estão a traduzir aspirações de

unidade pan-africana numa realidade efectiva;

• Os doadores não harmonizam as suas respostas;

• A ajuda é volátil e de fraca qualidade, e o

financiamento dos programas de combate à

SIDA continua mas sem grandes investimentos

em desenvolvimento económico e social;

• É mais fácil obter medicamentos anti-retrovirais

do que nutrição adequada e água potável ;

• As realidades do comportamento humano são

negadas; e

• As principais causas da pobreza não são

abordadas.

Neste cenário, em todo o continente, no ano 2025, a

prevalência do VIH será a mesma de hoje, em cerca

de 5% da população adulta, com alguns países

acima ou abaixo deste nível. As taxas de prevalência

elevadas traduzem–se em redução contínua da

esperança de vida em muitos países, e um aumento

do número de pessoas vivendo com VIH e SIDA de

mais de 50%. Os esforços de prevenção não são

expandidos com eficácia – embora o nível de

serviços alcançados em 2004 seja mantido e

expandido, ele apenas cresce ao mesmo ritmo do

crescimento da população.

Os esforços para introduzir a terapia anti-

retroviral continuam, mas são limitados pela

combinação de sistemas subdesenvolvidos e

sobrecarregados e pelos custos globais. Em 2015,

pouco mais de 20% das pessoas que precisam da

terapia anti-retroviral a ela terão acesso e esse

número não sofrerá grandes alterações no resto do

cenário. Os cuidados e tratamento para uma minoria

ainda continuarão custando em média US $1,3

biliões por ano, durante os 23 anos do cenário. Em

2025, este cenário ainda estará custando US $4

biliões por ano, em despesas anuais dos programas

específicos de combate ao VIH e SIDA – só para

manter o fornecimento de serviços ao nível actual.

Devido ao fracasso da abordagem da epidemia em

termos de prevenção, os custos continuarão a

aumentar, e este aumento continuará num futuro

previsível.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ oferece uma

imagem preocupante do total de mortes futuras em

todo o continente, com o aumento do número
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cumulativo de pessoas morrendo de SIDA superior a

quatro vezes, e o aumento contínuo do número de

crianças órfãs devido à epidemia para além de 2025.

Períodos de transição: A África vence

‘Períodos de transição’ constitui a história do que

pode acontecer se todas as boas intenções de hoje

fossem traduzidas numa resposta de

desenvolvimento integrada e coerente necessária

para enfrentar o VIH e SIDA em África.

O cenário é contado como uma perspectiva pelo

contador da história e alguns dos seus amigos, à

medida que elas olham para trás a partir de 2036 nas

mudanças que ocorreram no primeiro quarto do

Século XXI. Este cenário é sobre as transições e

transformações que devem ocorrer na forma em que

o mundo e a África abordam a saúde,

desenvolvimento, comércio, segurança, e as relações

internacionais, com o propósito de alcançar os

objectivos de reduzir para metade o número de

pessoas vivendo com VIH e SIDA e assegurando que

a maioria daqueles que necessitam da terapia anti-

retroviral a ela tenham acesso até 2025.

Um conjunto de seis transformações cruzadas

re-configurando o futuro de África e o seu lugar no

mundo, é identificado neste cenário:

1. ‘Fora da penumbra’ descreve as mudanças na

maneira como o VIH e a SIDA são abordados,

com uma rápida expansão de tratamento e

estratégias de prevenção eficazes, com o apoio

de uma sociedade civil muito activa.

2. ‘Organização interna’ enfoca as respostas das

políticas nacionais para redução da pobreza e

promoção do desenvolvimento, cruciais para a

limitação da propagação do VIH.

3. ‘Trabalho conjunto em prol do desenvolvimento’

analisa como melhorar a colaboração entre os

governos africanos e os seus parceiros externos

durante o primeiro quartel do século, à medida

em que os recursos forem gradualmente

passando para a posse, direcção e coordenação

dos governos e povos africanos.

4. ‘Comércio sólido’ detalha as principais mudanças

que ocorreram no comércio global.

5. ‘Coração humano e direitos humanos’ descreve

as pessoas no centro do cenário e as alterações

sofridas – incluindo as grandes mudanças nas

relações entre mulheres e homens e com as suas

comunidades.

6. ‘Implantação da paz’ descreve como a

prevenção de conflitos e promoção da paz e

segurança, tanto entre os países como dentro

deles, tem sido uma componente vital da nova

agenda africana para o século XXI.

Estas transições começam com o aumento do

conhecimento da crise: a epidemia da SIDA actua

como um símbolo representativo de muitos outros

problemas que a África e o mundo enfrentam neste

cenário, incluindo o colapso potencial da

regulamentação do comércio mundial; a

incapacidade para atingir os Objectivos de

Desenvolvimento do Milénio; a desigualdade global

contínua; o enfraquecimento da ordem multilateral; o

crescimento do terrorismo; e a evidência urgente da

contínua mudança climática. A perspectiva de um

outro século de conflitos e empobrecimento provoca

mudanças em atitudes, valores e comportamento –

catalisadas tanto pela sociedade civil como por

líderes políticos.

As transições na provisão da ajuda, nas regras

comerciais, na abordagem da segurança humana e

na governação nacional e internacional são

fundamentais, o que resultará, na devida altura, num

mundo mais estável, com benefícios globais mútuos

para o Norte e o Sul. Os fluxos de ajuda para a África

duplicam, e são sustentados ao longo de uma

geração, com investimentos em sistemas de saúde,

agricultura, educação, electrificação, água, estradas,

desenvolvimento social e capacidades institucionais,

e de governação. O cenário ‘Períodos de transição’

descreve mudanças fundamentais na maneira como

os doadores fornecem ajuda e como os governos

gerem essa ajuda em prol da promoção da

soberania, com o fim de não minar a autonomia, não

ser inflacionista e não promover a dependência.

Este cenário descreve a mobilização da

sociedade civil nacional e internacional. Principia com
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os activistas de tratamento que trabalham em prol da

distribuição segura da terapia anti-retroviral e leva à

ampliação gradual das preocupações, capacidades e

envolvimento da sociedade civil. Descreve novos

papéis e parcerias para questões internacionais. A

história sugere que, se estas transições pudessem

ser feitas durante uma única geração, o número de

pessoas infectadas pelo VIH seria drasticamente

reduzido. Poderiam alterar de forma fundamental o

futuro da África e do mundo no século XXI.

No cenário ‘Períodos de transição’, o número

de pessoas vivendo com o VIH e a SIDA quase

baixa para metade entre 2003 e 2025 não obstante

o crescimento da população em 50%. Os

preconceitos sexistas em relação a infecção e

prevalência começam a desaparecer, embora as

mulheres ainda estejam ligeiramente mais afectadas

de forma adversa no final do cenário.

A expansão da terapia anti-retroviral é

espectacular: durante o cenário, o acesso à terapia

aumenta rapidamente, até atingir em 2012 quase

metade daqueles que precisam de tratamento. Até

ao final do cenário, a cobertura aumenta até 70% –

reflectindo o facto que a expansão dos cuidados

para além da capacidade dos sistemas de saúde

existentes será um processo demorado e difícil.

Apesar do prolongamento da vida graças à

terapia anti-retroviral, as mortes totais cumulativas

no continente continuam a aumentar, resultando

num constante aumento do número de crianças

órfãs devido à SIDA, embora o prolongamento da

vida dos pais faça uma grande diferença na

socialização de muitas crianças.

A realização deste cenário exige investimentos

cumulativos de quase US $200 biliões, no contexto

de maiores investimentos gerais em saúde,

educação, infra-estruturas e desenvolvimento social.

O financiamento específico do combate ao VIH e à

SIDA aumenta a uma taxa média anual de mais de

9% e as despesas são mais rápidas nas primeiras

fases, com os doadores externos a cobrirem

aproximadamente metade dos custos totais. As

despesas atingem os US $10 biliões por ano em

2014 e permanecem neste nível até próximo do final

do cenário quando começam a baixar, sinal de que

os investimentos anteriores estão a dar frutos.

A mensagem importante deste cenário é que as

despesas atempadas, com um aumento contínuo

das despesas em prevenção, significam que o

orçamento em cuidados e tratamento pode

começar a diminuir já em 2019, à medida que o

número total de pessoas vivendo com o VIH e a

SIDA começar a baixar.

Implicações e lições a partir dos três
cenários

Tomados em conjunto, os três cenários introduzem

algumas considerações importantes para activistas,

políticos, desenhadores de programas e quem

implementa acções, tomarem em conta quando

reflectirem sobre o futuro.

• Ainda não existe uma resposta suficiente à

epidemia: retrocessos do nível actual de

interesse na SIDA são ainda possíveis e tudo

deve ser feito para evitar que isso aconteça. Os

cenários sugerem que, embora o pior do

impacto da epidemia ainda esteja para vir, muito

pode ser feito para alterar a trajectória a longo

prazo da epidemia e influenciar os números

globais das pessoas que serão afectadas pela

epidemia. Não obstante, as taxas de

mortalidade em alguns países, mesmo países

com taxas elevadas de expansão da terapia

anti-retroviral, continuarão a aumentar por

algum tempo e os políticos devem-se preparar

para esse impacto. A redução da mortalidade

terá lugar mais cedo com investimentos rápidos

e substanciais em prevenção.

• A forma como se define a crise confrontando a

África, e por quem é definida, terá uma

influência fundamental no resultado da

abordagem da crise: a liderança é vital na

resposta ao VIH e à SIDA – mas uma forte

liderança deve ter o apoio de capacidades  e
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recursos institucionais, capacidade dos

sistemas, e respostas eficazes de políticas

públicas. O cenário ‘legados e armadilhas’

mostra que a liderança por si só não chega.

• Respostas locais descentralizadas são

indispensáveis: é fundamental incluir a cultura, os

valores e significados locais na definição de

políticas. A identidade religiosa é também

susceptível de desempenhar um papel importante

no futuro do continente e da epidemia. Porém, as

respostas eficazes apenas serão alcançadas com

empenho e apoio efectivos do centro.

• Perante uma crise que excede claramente a

actual capacidade de resposta, nem tudo pode

ser feito imediatamente. O cenário ‘legados e

armadilhas’ ilustra o que acontece quando há

pouco ou nenhum tempo para reflexão sobre o

nível das capacidades nacionais e internacionais

pois os acontecimentos ocorrem rapidamente,

os resultados são necessários com urgência e

as prioridades de indivíduos, países ou

instituições mais fortes prevalecem. O cenário

‘escolhas difíceis’ mostra que, quando os

recursos são escassos, os governos devem

tomar decisões difíceis, e que as escolhas

habilidosas produzirão dividendos importantes.

O cenário ‘períodos de transição’ sugere que se

os países africanos e a comunidade mundial

continuarem a expandir a resposta global à

epidemia no contexto de uma resposta mais

abrangente de desenvolvimento, a diferença no

número de pessoas vivendo com VIH e SIDA

em 2025 será fundamental.

• A vara mágica não existe: como as causas do

VIH e SIDA são complexas, as respostas

também o são. Não existe uma recomendação

política única que possa mudar o resultado da

epidemia. O VIH/SIDA constitui um evento de

longa repercussão, que necessita de respostas

políticas consistentes durante vários períodos

de governo. Respostas políticas rapidamente

instáveis não farão nada para conter a

epidemia. É essencial desenvolver tanto

soluções pragmáticas de curto prazo como

respostas estratégicas de longo prazo.

Trabalhar com ambas é fundamental para um

resultado bem sucedido.

• Os vários actores implicados na abordagem da

epidemia de SIDA farão uma diferença

fundamental nos resultados. O cenário ‘legados e

armadilhas ’representa uma distribuição

relativamente limitada de personagens e actores

que não coordenam eficazmente as suas acções;

em ‘períodos de transição’, a sociedade civil e o

sector privado desempenham papéis

fundamentais; no cenário ‘escolhas difíceis’, os

governos desempenham um papel-chave, mas

também estimulam a liderança a todos os níveis

da sociedade.

• A vulnerabilidade social, económica e fisiológica

das mulheres em relação ao VIH é bem

conhecida, mas as políticas e acções que as

podem melhor proteger, não têm sido bem

implementadas. Na abordagem do VIH, é

importante não focalizar unicamente o risco da

mulher de exposição ao VIH. Medidas para

melhorar a condição das mulheres são também

necessárias, tais como educação universal para

raparigas, redução da violência contra mulheres;

e garantia de igualdade de acesso das mulheres

a propriedade, renda e emprego. A abordagem

eficaz das questões de género que estão no

centro da epidemia da SIDA teria um imenso

poder de transformação, catalisando as

reformas políticas, económicas e sociais.

• Até agora, a capacidade das comunidades para

cuidar das crianças órfãs tem sido considerável,

mas a natureza constante, cíclica e actual da

crise da SIDA significa que esta capacidade

poderá desaparecer. É necessário planear agora

alternativas de duração mais longa. Os cenários

demonstram que o facto de investir nas crianças

como recurso para o futuro e manter os seus

pais não infectados e em vida, contribui

significativamente para o resultado global da

epidemia.

• O impacto psicológico da epidemia tem, dum

modo geral, sido incorrectamente abordado. A

1

23

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

S
ín

te
se



1

24
S

ID
A

em
Á

fr
ic

a
S

ín
te

se saúde mental bem como a saúde física devem

ser incluídas nos planos de tratamento,

cuidados e prevenção.

• O número total de mortes continuará a subir,

independentemente do que for feito. Estes

cenários exploram o espaço entre o melhor que

pode ser feito em termos de  evitar  infecções e

salvar vidas, e o que poderá acontecer se as

tendências actuais continuarem. Porém, mesmo

fazendo o melhor possível, as comunidades

africanas continuarão enfrentando grandes

desafios nos próximos 20 anos.

Comparação das questões-chave nos
três cenários

Até ao momento, os programas de combate ao VIH

e SIDA têm sido financiados principalmente com

fundos externos e parece que no futuro esta situação

irá continuar por muitos anos. Todavia, a maioria dos

compromissos não se prolongam para além dos

próximos cinco anos, e a incerteza continua em

relação ao nível de recursos que estarão disponíveis

no futuro. O cenário ‘escolhas difíceis’ ilustra o que é

possível fazer quando há políticas internas eficientes

e estagnação da ajuda externa; o cenário ‘períodos

de transição’ demonstra o que poderá acontecer

quando há mais políticas internas eficientes e

aumento da ajuda externa e de qualidade elevada; e

o cenário ‘legados e armadilhas’ demonstra o que

poderá acontecer se houver políticas internas

ineficientes e voláteis ou redução da ajuda externa.

Excepcionalidade versus isolacionismo

Deve diferenciar-se entre abordagem do VIH como

uma doença excepcional (Excepcionalidade) e

prestação da atenção apenas ao VIH (isolacionismo).

No cenário ‘escolhas difíceis’, a epidemia da

SIDA é vista como parte de uma crise mais vasta de

subdesenvolvimento africano, e as acções são

tomadas por cada nação – com recursos externos e

internos relativamente limitados – para ultrapassar o

subdesenvolvimento e encontrar modelos de

desenvolvimento que sirvam as suas necessidades e

contextos específicos.

Em ‘períodos de transição’, a epidemia da SIDA

serve de catalisador, ajudando as pessoas e

instituições em todo o mundo a compreender a crise

internacional em paz e desenvolvimento. A SIDA

requer uma resposta excepcional mas não é

abordada isoladamente do seu contexto económico

e social mais vasto. O financiamento do combate

contra a SIDA ocorre no contexto de uma resposta

de desenvolvimento muito mais abrangente.

No cenário ‘legados e armadilhas’, o VIH é visto

como objecto de intervenções, isolado do seu

contexto económico e social. Devido à ênfase na

terapia anti-retroviral, a resposta geral tem enfoque

médico: o VIH e SIDA são tratados como uma

emergência médica e captam grande parte da ajuda

adicional que vai para a África entre 2004 e 2010,

desviando recursos e capacidades de outras áreas.

Não há investimento sustentável em infra-estruturas

ou em questões estruturais e de desenvolvimento

que alimentam a epidemia – incluindo relações com

género, redução da pobreza ou questões culturais.

Necessidades e utilização de recursos

Os cenários mostram que o que conta não é

apenas o que é gasto em programas de combate

ao VIH e da SIDA mas também como tais fundos

são usados e em que contextos. Demonstram que

serão necessários aumentos importantes de fundos

para produzir resultados significativamente melhores

em termos de limitação da propagação do VIH,

expansão de acesso a tratamento e atenuação do

impacto – e que o aumento de recursos sem uma

coordenação eficaz e sem melhoria do contexto

poderá causar mais danos do que benefícios.

Aumentos importantes em financiamento podem

servir para estimular a chamada indústria da SIDA,

mais do que estimular uma resposta muitíssimo

melhor.

A Quadro 2 apresenta os custos e resultados

respectivos dos três cenários.

Em comparação ao cenário ‘Legados e

armadilhas’, os ‘Períodos de transição’ produzem
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melhores resultados, evitando 43 milhões de novas

infecções, enquanto que o cenário ‘Escolhas difíceis’,

que evita 24 milhões de novas infecções, tem um

custo incremental por infecção evitada mais baixo e

anos de vida ajustados a qualidade (QALY) poupados.

Na prosseguimento de objectivos universais, o

cenário ‘Períodos de transição ’ tem maiores custos,

enquanto que o cenário ‘Escolhas difíceis’ cobre os

casos de prevenção ‘mais fáceis de atingir’. Todavia,

para além do cálculo minucioso da relação custo-

eficácia relativa, existem claramente maiores e mais

duradoiros benefícios económicos e sociais

resultantes da resposta concertada e abrangente ao

VIH e SIDA do cenário ‘Períodos de transição’.

As despesas médias anuais do cenário

‘Períodos de transição’ até 2025 serão de

aproximadamente US $11 biliões, quase o triplo do

nível de despesas do cenário ‘Legados e

armadilhas’, e o dobro dos custos do cenário

‘Escolhas difíceis’. Os resultados divergirão

espectacularmente : em ‘Períodos de transição’, a

epidemia será largamente subsidiada ; em

‘Escolhas difíceis’, o final estará a vista, mas não

ainda concretizado; e em ‘Legados e armadilhas’

continuará a ser um perigo evidente e presente.

Uso dos cenários

O desenvolvimento de cenários constitui apenas

um primeiro passo: eles são mais eficazmente

explorados e aplicados através de processos

interactivos que encorajam os utentes a reflectir

sobre as suas suposições e conhecimentos pessoais

e colectivos.

Com estes cenários, o projecto espera alcançar

os objectivos resumidos a seguir. Com este livro e o

CD-ROM acompanhante, espera-se que o leitor

possa também alcançar objectivos semelhantes.

1. Aumentar a compreensão do VIH e da SIDA e

as forças que caracterizam o seu futuro em

África.

2. Sensibilizar (e possivelmente desafiar) para

percepções, crenças, suposições e imagens

mentais sobre a epidemia da SIDA e o seu

futuro possível.

3. Aumentar o conhecimento mútuo entre as

diferentes partes interessadas, através da

criação de uma linguagem comum para

discussões sobre o VIH e a SIDA em África.

4. Sensibilizar e melhorar os conhecimentos sobre

factores, forças motoras, e incertezas

fundamentais (e as relações sistémicas entre

elas) que determinam o futuro do VIH e da SIDA.

5. Sensibilizar para os dilemas existentes e as

escolhas que poderão ter de ser feitas.

6. Identificar as lacunas que devem ser abordadas,

e em que sequência, a fim de levar qualquer

organização ou país de onde estão para onde

querem ir.

7. Elaborar e desenvolver planos, estratégias e

políticas, e testar ou contestar a validade e

robustez de qualquer ideia ou estratégia.

8. Analisar situações específicas para um dado

país ou região para oportunidades e riscos

específicos.

9. Fornecer um antecedente de uma história

especifica que precisa de ser contada, e criar

paixão e apoio para uma política especifica.

Para quem queira explorar mais este assunto, o

CD-ROM acompanhante contém a maior parte do

material encomendado para o projecto, tanto

documentos de pesquisa como entrevistas, que se

podem procurar via palavras-chave. Também

fornece relatórios detalhados dos seminários do

projecto e várias apresentações que podem ser

utilizados para apresentar os cenários.

Quadro

2

Custo cumulativo do programa (US $biliões)

Mortes cumulativas devido à SIDA (1980-2025, milhões)

Novas infecções cumulativas (milhões)

Infecções cumulativas evitadas (milhões)

Custo incremental por infecção evitada (US$)

Custo incremental por ganho de QALY (US$)

Resultados potenciais para os cenários (em comparação com ‘Legados e armadilhas’), 
adultos e crianças, 2003–2025

UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva, (historial data) and UNAIDS AIDS in África Scenários ProjectFonte:

Cenário

Indicador
Escolhas 

Difíceis

98

75

65

24

800

20

Períodos de 
transição

195

67

46

43

1 160

29

Legados e 
armadilhas

70

83

89

Linha de base:0

Linha de base:0

Linha de base:0
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Em conclusão…

Construir cenários implica envolver-se com o

tempo: as forças motoras do presente e do futuro, e

os legados do passado. Nos três cenários, o tempo

tem significados diferentes.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ afirma que o tempo

liga todas as gerações: o passado é importante; o

valor dos antepassados, a história e identidade familiar

moldam profundamente o presente; e as acções do

presente têm consequências não apenas para os que

vivem hoje mas para as gerações vindouras.

Em ‘legados e armadilhas’, o tempo é curto, os

lucros devem ser imediatos, as metas são limitadas pelo

tempo e as acções são medidas em termos políticos do

mandato. Eventos de longo termo como o VIH e SIDA

não respondem bem a tal visão a curto prazo.

‘Períodos de transição’ conta-nos algo sobre a

profundeza do tempo, em vez de apenas a sua

duração. As transições e transformações previstas

podem durar gerações se ocorrerem

consecutivamente. Mas este cenário fala-nos de um

mundo no qual salto e sinergia constituem metáforas

dominantes; onde um progresso rápido contra a

epidemia é possível porque vem a cavalo em outras

transições tendo lugar simultaneamente.

Os processos de desenvolvimento também

raramente consideram o tempo, para além de o medir

em ciclos convencionais de três ou cinco anos. Os

cenários permitem uma participação com um quadro

maior, tanto em termos de duração de tempo

considerado como da sua profundeza. Permitem uma

participação com mais dimensões de um problema e

fornecem uma imagem mais completa para explorar.

Embora o valor destes cenários só venha a ser

compreendido se forem largamente comunicados,

debatidos e utilizados, o que se oferece aqui constitui

um ponto de partida para tal processo.

Acima de tudo, estes cenários dizem-nos que,

embora por um lado já seja demasiado tarde para

qualquer acção em prol dos milhões de pessoas que

morreram de SIDA, por outro lado, ainda há tempo

para mudar o futuro para muitos, muitos mais milhões

de pessoas.

1
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Cenários e seu poder
Entre agora e 2025, existe uma grande incerteza sobre a evolução da epidemia da SIDA 

e a importância do seu impacto. Para a África, o que acontecer durante os próximos 

20 anos e para além dependerá das acções e decisões tomadas no presente, tanto no 

próprio continente como no resto do mundo. Não será fácil tomar e implementar tais

decisões.

 O património, a cultura, a experiência, a formação, a educação, as crenças religiosas e 

a moda – todas estas áreas moldam as perspectivas e interpretações das pessoas sobre 

o mundo. Essas influências podem ajudar a nos orientar. Também podem criar pontos de 

obstrução e preconceitos, tornando difícil valorizar um ponto de vista diferente ou 

compreender um facto que desafia as nossas suposições subjacentes. Isso é 

particularmente verdade se as nossas suposições forem enraizadas. No caso do VIH e da 

SIDA, há muitos mitos sobre as razões da propagação da epidemia em África e as formas 

de a combater.

 Cada um de nós deve olhar para além das suas próprias suposições e conhecimentos 

e incluir outras perspectivas relevantes.

É a

história que

resiste ao som

dos tambores

de guerra e às 

proezas dos bravos 

combatentes. É a

 história … que

salva a nossa  

descendência de 

tropeçar como 

pedintes cegos nos 

picos da cerca de 

cactos…

– Chinua Achebe,

Anthills

of the Savannah

Aponte 

antes de disparar.

 – Provérbio etiope

Histórias valiosas

Em todo o mundo, cada cultura tem uma tradição de 

contar histórias, que é usada para fazer compreender o

mundo e para transferir os conhecimentos de geração em 

geração. As histórias são fontes de informação, ricas em 

memórias e histórias. Metida numa história, as lições tocam 

a sua audiência em muitos níveis: enquanto a narrativa 

explicitamente altera o enredo e domina as emoções, 

também penetra no subconsciente. As histórias suscitam 

perguntas e respostas sobre significados e valores.

Os cenários são construídos rigorosamente, histórias 

imaginativas sobre o futuro. O cenário das histórias e o 

processo da sua criação têm por objectivo ajudar as 

pessoas a pensar mais profundamente e livremente sobre 

problemas complexos, fracamente definidos ou intratáveis. 

A forma da história fornece uma estrutura para pensar 

sobre decisões e seus possíveis impactos. O processo de 

criação de cenários encoraja as pessoas a contestar os 

seus pontos de vista habituais e a usar a sua imaginação 

para explorar o que pode acontecer e como devem 

proceder.

Em vez de procurar um ponto de vista único, a 

construção de cenários encoraja a participação e a 

integração de uma grande variedade de ideias, valendo-se 

da experiência e perspectivas de um grande número de 

pessoas. O processo combina as forças de abordagens 

intuitivas e analíticas.

Incluindo também o que é geralmente aceite ou 

discutido, focaliza em áreas de exploração que se pensa 

serem cruciais, mas cujo resultado é mais incerto.

Para melhor reflectir a vida, um conjunto de cenários

deve abarca a gama de aspectos positivos e negativos,

revelando os desafios e oportunidades inerentes nos seus 

eventos. A finalidade deste exercício não é de conceber o 

futuro perfeito, mas explorar as lições que cada futuro 

possível pode proporcionar e ilustrar como as nossas 

escolhas podem moldar o futuro.

Os cenários são uma ferramenta valiosa: podem ser 

usados para pensar e falar com outras pessoas sobre 

decisões actuais e políticas futuras; para pesar as 

oportunidades e riscos e para considerar as implicações e 

respostas a eventos. Não são apenas para uso pessoal 

mas podem ser usados pelos diferentes grupos para 

promover uma compreensão compartilhada e fornecer um 

quadro comum de referência e linguagem compartilhada.
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Processo e condições

1
A questão focal

Em vez de levar a consenso, o processo encoraja o 

envolvimento de um máximo possível de perspectivas

diferentes. Por sua vez, isto criará um quadro tão detalhado 

e exaustivo quanto possível das várias questões e desafios 

que devem ser abordados. Os participantes resumem então, 

colectivamente, o que todos querem saber numa ‘questão 

focal’ que resume uma definição dos principais desafios que 

têm pela frente.

2

3

4
5

Forças motoras: incertezas 

fundamentais e pré-determinadas

Os participantes identificam e exploram as ‘forças motoras’ 

– os factores e as tendências cruciais que moldam o 

problema. Estudam a direcção que essas forças poderão 

tomar, e como poderão interagir. Os resultados de algumas

dessas forças serão previsíveis – e essas forças podem ser 

descritas como ‘pré-determinadas’. Outras forças são 

muito incertas e podem ter um grande impacto sobre o que 

será o futuro – estas forças chamam-se ‘incertezas críticas’.

Pontos de ramificação

Ao explorar a questão focal e as interacções 

das forças motoras, os participantes atingem os

principais ‘pontos de ramificação’ das suas histórias. 

Cada ponto de ramificação fornece uma resposta diferente 

à questão focal – e tem diferentes implicações para o 

problema inicial. Os pontos de ramificação fornecerão as 

diferenças essenciais entre os cenários – fornecendo um 

contexto específico em que as forças motoras devem 

funcionar.

Acordo

O maior desafio fundamental, 

especialmente com grandes grupos de 

construtores de cenários com diversos pontos 

de vista, é talvez chegar a acordo sobre quais 

e quantos cenários a desenvolver. Por fim, 

deve haver acordo sobre os cenários que são 

plausíveis e mais úteis.

O primeiro passo para participantes a um processo de cenários é tentar produzir um conhecimento comum do problema 

que os confronta. Isso é fundamental, mas difícil, pois cada pessoa vê o mundo segundo o seu ponto de vista.

Das histórias aos cenários

Começando pelos diferentes pontos de 

ramificação, os participantes usam os seus conhecimentos sobre as 

forças motoras para tecer várias histórias plausíveis sobre o futuro – os 

cenários. Reconhecendo que não existe uma única descrição correcta do 

futuro, os cenários são construídos em conjuntos. 

Tipicamente, um único exercício de construção de cenários 

criará entre duas a quatro histórias sobre o futuro.
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Secção 2 Pontos de partida
Segundo a ONUSIDA, entre 35 milhões e 42 milhões de pessoas vivem com o VIH e

a SIDA em todo o mundo1. Cerca de 25.5 milhões delas vivem no continente

africano onde, até ao momento, mais de 13 milhões de pessoas já morreram de

SIDA (2.2 milhões só em 2003), e 12 milhões de crianças perderam pelo menos um

dos pais devido à SIDA. As estimativas indicam que as taxas de prevalência do VIH

entre as mulheres grávidas jovens (15–24 anos) são superiores a 10% em 12 dos 23

países africanos onde existem dados disponíveis, e as taxas excedem os 20% em

cinco países, todos na região austral do continente. Nos países da África do Norte,

mais de 91 000 pessoas vivem com o vírus, e 11 000 morreram (2 700 em 2003)2.

Casas, aldeias, organizações, e sociedades ficaram visivelmente ‘esvaziadas’.

O VIH conseguiu propagar-se porque, para se replicar, explora uma das áreas

mais complexas da vida humana: as nossas relações sexuais. Estas relações, por

sua vez, são moldadas pelos nossos conhecimentos e crenças, nossos costumes e

hábitos de autoridade, bem como a economia básica das vidas pessoais.

Como muitos dos participantes implicados neste projecto enfatizaram, a

transmissão do VIH acontece devido às escolhas que as pessoas consideram ter –

ou não ter – e as acções que tomam como resultado.

Sabemos que a ausência de desenvolvimento económico significa falta de

recursos; que a ausência de governação efectiva reduz as oportunidades de

prevenção eficaz do VIH ou o apoio de redes de segurança social; que esses

factores exacerbam a propagação da infecção do VIH e são exacerbados pela

propagação do próprio vírus. Na realidade, em alguns países, a SIDA ajuda a criar

condições sociais, políticas e económicas em que a epidemia sobrevive – criando

um ciclo vicioso.3

Adquira a carne, 

antes de cozinhar.

– Provérbio do Níger
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QuadroQuadro

33
Vista global da infecção por VIH

15.0 % – 39.0 % 5.0 % – 15.0 % 1.0 % – 5.0 % 0.5 % – 1.0 % 0.1 % – 0.5 % 0.0 % – 0.1 % Dados não 
disponíveis

Propagação do VIH em África

Prevalência do VIH em adultos (%)

Prevalência do VIH em adultos (%)

20 % – 39 % 10 % – 20 % 5 % – 10 % 1 % – 5 % 0 % – 1 % Dados não disponíveis

Fonte:  UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva

1988 19981993 2003
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O vírus e o seu impacto

A propagação do VIH não tem sido uniforme – nem

todos os países e nem todos os sectores da

sociedade têm sido afectados de igual forma. A

epidemia da SIDA em África é de facto uma

epidemia múltipla em diversos locais; em alguns

locais do continente encontra-se ainda nas fases

mais iniciais.

Propagação da epidemia

A prevalência do VIH é diferente para homens e

mulheres em diferentes idades, e diferente para as

populações urbanas e rurais. Provavelmente, a

prevalência do VIH também varia entre ricos e

pobres, letrados e iletrados, empregados e

desempregados, mas há poucas estatísticas

disponíveis até à data que ofereçam tais detalhes.

As taxas de prevalência do VIH em todo o

continente variam amplamente. A África austral é a

mais severamente afectada, com mais de 16% da

sua população adulta seropositiva (2003). Os níveis

médios de prevalência são inferiores na África

oriental  (6%) e na África central e ocidental (4.5%), e

muito mais baixos na África do norte (menos de

0,1%)4. Dependendo do contexto, essas variações

produzem impactos económicos diferentes.

Independentemente dessas variações, o número

de pessoas vivendo com o VIH em toda a África

continua a subir. A combinação do aumento da

população em geral e os grandes números de

mortes devido à SIDA significa que a prevalência do

VIH é estável na maioria dos países da África

subsariana, embora ainda esteja a subir em alguns

países, como Madagáscar e Suazilândia, e em

declínio no  Uganda. A epidemia da SIDA tem

também levado a um ressurgimento da incidência da

tuberculose: um terço dos africanos transportam

agora uma infecção latente de tuberculose – quando

se infectarem com o VIH, então muitos deles

desenvolverão tuberculose activa. Cada ano, 5 –

10% das pessoas infectadas conjuntamente com

tuberculose e VIH desenvolvem tuberculose activa e

até 50% desenvolverão a doença em qualquer

momento da sua vida.

Nos períodos iniciais da epidemia, o melhor

tratamento disponível limitava-se a tratar as doenças

oportunistas que são uma consequência da infecção

por VIH. A terapia anti-retroviral eficaz tornou-se

disponível nos países de alta renda em meados de

1990s, mas o acesso em África esteve limitado a um

pequeno sector da população abastada, com

excepção de um sector público relativamente

pequeno e programas apoiados por ONGs em

alguns países, incluindo na África do norte onde o

número de infecções por VIH é relativamente baixo e

as infra-estruturas de saúde têm maior capacidade

em relação à África subsariana.

Independentemente do facto do tratamento ser

de formato ocidental ou tradicional local africano,  a

primeira reacção da maioria das famílias africanas foi

de cuidar de quem ia ficando doente. Para pagar

tratamento, os agregados mais pobres reduzem o

seu consumo, esgotam as suas poupanças, pedem

dinheiro emprestado, vendem bens e retiram as

crianças, particularmente as do sexo feminino, da

escola com o propósito de poupar dinheiro e prestar

cuidados ou outro apoio à família5. Isso cria uma

espiral de acções negativas, pois que a educação

tem um ‘efeito protector’ contra o VIH.

Muitos programas centraram os seus esforços

em prevenção da propagação da infecção por VIH.

Esforços anteriores procuraram mudar os

comportamentos sexuais – a principal via de

transmissão do VIH em África – aumentando o

conhecimento das pessoas sobre a doença e

mudando as suas atitudes em relação a ela. Os

discursos francos dos líderes da sociedade

mostraram ser especialmente eficazes. De igual

forma, multiplicaram-se as campanhas, os cartazes,

os testes, e os serviços de aconselhamento.

Contudo, a epidemia continua a crescer. Perante

uma doença que é ao mesmo tempo mortífera e

difícil de controlar, muitos preferem negar a sua

existência e estigmatizar aqueles que estão

infectados. Estas atitudes, combinadas com a falta

de acesso a serviços de tratamento, ajuda a explicar

porque é que cerca de 95% de homens e mulheres

em África não conhecem o seu estado serológico6.
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A educação é um factor de protecçãoQuadro

4

Percentagem de raparigas de várias idades que ainda não eram sexualmente activas, 
segundo a sua escolaridade, Quénia, 1998.

Adaptado de DHS e UNICEFFonte : 

Idade exacta
9.59.5 10.510.5 11.511.5 12.512.5 13.513.5 14.514.5 15.515.5 16.516.5 17.517.5 18.518.5 19.519.5
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O impacto da SIDA

A epidemia da SIDA afectou todos os aspectos da

vida em África, desde os modos de vida das pessoas

até as capacidades dos estados-nações. O seu

impacto crescente é uma importante questão de

política de muitos organismos nacionais e

estrangeiros. Aqui vamos resumir alguns dos

principais aspectos do impacto da SIDAi.

Modos de vida

Um estudo realizado na Zâmbia sobre agregados

familiares afectados pela SIDA mostra que em dois

terços das famílias em que o pai morreu, o rendimento

mensal disponível baixou em mais de 80%7. Um estudo

semelhante na Costa do Marfim constatou que o

rendimento das famílias afectadas pela SIDA era

metade do rendimento das outras famílias8. No

Botswana, onde a taxa de infecção é excepcionalmente

elevada, prevê-se que o rendimento per capita das

famílias mais pobres baixe de 13% durante os próximos

10 anos, ao mesmo tempo que todos os ganha-pão

nesta categoria poderão prever mais quatro

dependentes por causa da SIDA9.

Famílias

A SIDA também destroi famílias. Um inquérito realizado

no Zimbabwe em 2000 constatou que 65% dos

agregados familiares que tinham perdido uma mulher

adulta se tinham desintegrado e dispersado10. Com a

morte dos pais, as crianças sobreviventes podem ser

criadas pelos avós, por familiares mais velhos do sexo

feminino ou enviadas para viver com outro parente,

membro da família alargada. Estas crianças têm menos

probabilidades de frequentar a escola e mais probabili-

dades de trabalhar mais de 40 horas por semana do

que crianças tendo ambos os pais, especialmente

quando são criadas por parentes distantes ou por

pessoas que não são da família. Algumas crianças

acabam na rua, onde são particularmente vulneráveis

a pobreza extrema e a exploração11.

Impacto psicológico 

O VIH e a SIDA afectam as relações, os processos

de tomada de decisões e as atitudes de risco e de

incerteza. Paradoxalmente, embora a doença possa

levar a ansiedade ou depressão, pode também levar à

descoberta de nova coragem e objectivos12.

Como a viabilidade dos agregados já está

comprometida, mesmo com coragem e objectivos a

capacidade de recuperação comunitária pode ser

minada, especialmente onde a comunidade retira o

seu apoio a pessoas doentes ou moribundas,

substituindo-o por censura e discriminação. Todavia,

nem todas as comunidades reagem desta forma.

Quando uma pessoa, especialmente alguém com um

estatuto elevado, revela a sua seropositividade, o

medo e o estigma na comunidade podem diminuir,

criando uma maior coesão social, solidariedade e

confiança.

Serviços do sector público

Em geral, muita gente receia que o VIH e a SIDA

venham a reduzir cada vez mais a capacidade dos

actores estatais e da sociedade civil de fornecer bens

e serviços essenciais. No Uganda e no Malaui, quase

um terço de todos os professores são seropositivos13.

No Quénia, Uganda, Zâmbia, e Zimbabwe, prevê-se

que a epidemia contribuirá em grande medida para a

futura escassez de professores do ensino primário14.

Mesmo se pessoas com as capacidades exigidas

puderem ser encontradas, as perturbações por

doença, ausência e reciclagem afectarão a eficácia

operacional das instituições estatais.

Cuidados de saúde

Os cuidados de saúde constituem um serviço público

duplamente vulnerável. A ONUSIDA calcula que, em

alguns países, a doença e as taxas de mortalidade

entre os trabalhadores de saúde aumentaram cinco ou

seis vezes mais como resultado da SIDA15. Essa

perda de pessoas qualificadas acontece ao mesmo

tempo que aumenta a procura de cuidados de saúde,

e quando muitos sistemas de saúde africanos são

caracterizados por infra-estruturas de prestação de

serviços destruídas; recursos humanos inadequados;

serviços, funções, capacidades e protocolos mal

definidos; e gestão e administração ineficazes. Estas

são as circunstâncias que contribuem para que

i Analises mais exaustivas podem
se encontrar em UNAIDS (2004)
2004 Report on the global AIDS
epidemic: 4th global report and
UNAIDS (2003) Accelerating
action against AIDS in África.
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profissionais qualificados abandonem os países

africanos procurando melhores oportunidades em

qualquer outra parte16.

Agricultura e mão-de-obra

Alguns estudos concluem que a agricultura e a

segurança alimentar podem ser severamente

reduzidas, especialmente no seio das populações

rurais mais pobres, à medida que a doença for

forçando as pessoas a trabalhar menos, baixando a

produtividade das suas herdades de subsistência17.

Contudo, ainda não se sabe até que ponto as

comunidades são capazes de ultrapassar esses

impactos e ajustar as suas estratégias a longo prazo

económicas ou de recolha de alimentos. Por

exemplo, alguns estudos constataram que uma

queda na produção foi seguida de um aumento

quando as famílias substituíram a força de trabalho

perdida pela força de trabalho de familiares. Ninguém

conhece como será o impacto futuro18.

Segundo projecções da Organização Internacional

do Trabalho, as perdas da força de trabalho na Namíbia

aumentarão de 3% em 2000 para 26% em 2020; no

Botswana, de 6,6% para 23,3%; no Zimbabwe, de

9,6% para 22,7%; e em Moçambique, de 2,3% para

20%19. Na indústria mineira da África de Sul, quase

cerca de 1/3 dos trabalhadores das minas sul-africanas

serão seropositivos em 200520. Sem tratamento, a

doença resultará em maior absentismo no emprego e

em menor produtividade. Em resposta ao impacto

crescente da SIDA, várias empresas começaram a

oferecer a terapia anti-retroviral aos seus trabalhadores,

prolongado a sua vida e reduzindo a perda da mão-de-

obra qualificada. Não sabemos até que ponto essas

iniciativas do sector privado serão generalizadas e de

que forma alterarão o impacto económico da SIDA.

Respostas à SIDA

A epidemia da SIDA – e especialmente o seu impacto

sobre a África – tem mobilizado respostas a nível

internacional e local, incluindo organizações pan-

africanas, organizações religiosas mundiais e
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nacionais, e grupos da sociedade civil em todo o

mundo. Esta atenção concentrada sobre a África tem

várias implicações. Algumas são positivas, visto que

mais recursos são direccionados para o continente e

maior atenção é prestada ao subdesenvolvimento

africano e aos direitos humanos das pessoas vivendo

com o VIH e a SIDA21.

Respostas nacionais 

A epidemia da SIDA tem ampliado os  debates de

política pública pelo menos de três maneiras.

Primeiro, exigiu um debate ainda maior sobre

questões directamente relacionadas com actividade

sexual, (mais do que no contexto da saúde

reprodutiva) e questões anteriormente reservadas ao

âmbito familiar ou de organizações religiosas.

Segundo, exigiu uma política pública para lidar com

questões anteriormente consideradas do foro da

ilegalidade (por exemplo, prostituição e padrões da

violência). Terceiro, necessitou que se considerasse a

política pública sobre questões que anteriormente

eram vistas como determinadas por actividades

comerciais ou processos políticos, incluindo a

estrutura de condições económicas e sociais  bem

como questões de violência e de guerra.

Houve alguns êxitos nas respostas ao VIH e à

SIDA em alguns países africanos durante vários anos.

Nos finais da década 90, a ONUSIDA chamou a

atenção para a redução acentuada da prevalência do

VIH no Uganda e para os esforços do Senegal visando

manter baixas as taxas de prevalência, como exemplos

de sucesso na prevenção do VIH22. As características

que essas respostas nacionais partilham com outras

respostas ao VIH e SIDA bem sucedidas incluem:

• Vontade de adopção de políticas públicas

baseadas em evidências científicas;

• Um nível elevado de liderança; e

• O reconhecimento de que, como a transmissão

do vírus está relacionada na sociedade com

interacção sexual e com padrões económicos e

sociais básicos, a epidemia tem um carácter social

e deve ser enfrentada graças a uma abordagem

multissectorial (isto é, não através de uma

abordagem puramente biomédica).
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O êxito da implementação de programas de

prevenção do VIH e da expansão do fornecimento de

cuidados e tratamento exige o envolvimento de

múltiplas organizações sociais. Por isso, pressões

nacionais e internacionais incitaram os governos a

trabalhar com organizações religiosas e ONGs.

Porém, mesmo a mobilização mais vibrante de ONGs

não será eficaz se os governos não agirem. Os

governos devem estar em contacto com a cultura das

populações sob a sua jurisdição. É necessário que os

líderes políticos conheçam os padrões de sexualidade

da população e as crenças populares sobre sexo e

relacionem as campanhas de mudança de

comportamento com os idiomas e práticas populares

que governam o comportamento sexual. 

As mensagens do governo sobre o VIH e SIDA têm de

lutar contra outras mensagens que o povo recebe de

líderes religiosos, autoridades religiosas e os media.

Os programas eficazes de resposta ao VIH e

SIDA têm sido associados a padrões de organização

governamental tanto centralizada como

descentralizada, bem como a padrões de acção de

organizações políticas. A descentralização depende

de se ter um centro forte que possa fornecer

conhecimentos, recursos e competências a níveis

locais. Uma autoridade política centralizada é

também crucial para canalizar recursos para

populações em alto risco23.

Em 1986, O Presidente Museveni do Uganda foi

um dos primeiros líderes africanos a falar

abertamente sobre a ameaça da SIDA. Desde essa

altura, foram estabelecidas comissões nacionais e

programas de controlo da SIDA em quase todos os

países africanos, e há pelo menos 16 países no

continente onde organismos nacionais de combate à

SIDA são pessoalmente chefiados pelo Presidente ou

Primeiro Ministro24.

Excepto em territórios em guerra, é agora difícil

para os líderes políticos evitar falar abertamente sobre

o seu empenho pelo combate ao VIH. Todavia, os

políticos raramente fazem as suas campanhas

eleitorais com plataformas relacionadas com o VIH e

a SIDA. A criação de programas nacionais de

combate à SIDA também não tem sido fácil. 

Em alguns países, a criação de comissões nacionais

enfraqueceu os programas de base e a infra-estrutura

dos Ministérios da Saúde ao desviar funcionários e

recursos escassos para programas mais difusos entre

ministérios, o sector não-governamental, e governos

locais com escassez de recursos. Há falta das

competências necessárias em todos os sectores dos

governos locais e nacionais. No sector não-

governamental, as organizações religiosas

desenvolveram geralmente as suas próprias

abordagens ao VIH e SIDA, algumas vezes em

coordenação com as comissões nacionais de

combate à SIDA ou de acordo com certos doadores

ou autoridades nacionais.

Instituições sociais poderosas  têm defendido

mensagens conflituosas sobre a SIDA em áreas

como abstinência, uso do preservativo, legalização

do comércio do sexo, detecção do VIH e circuncisão

masculina. Isto foi feito sem entrar em linha de conta

com o que as populações locais pensam do sexo ou

como os homens demonstram a sua posição social

através das suas proezas sexuais, e sem prestar

muita atenção ao discurso popular sobre a maneira

como o VIH se propaga e como as pessoas poderão

ser tratadas25.

Respostas internacionais

A resposta internacional à epidemia da SIDA tem sido

importante, embora tenha havido uma grande

diferença entre as necessidades reais e o que está

sendo feito. Em 1996, as despesas internacionais com

o VIH e a SIDA em países em desenvolvimento em

todo o mundo totalizaram US $300 milhões. Em 2003,

as despesas totais com o VIH e a SIDA em países em

desenvolvimento de fontes internas e internacionais

totalizaram US $4,7 biliões, sendo os fundos

internacionais provenientes quer de organismos

multilaterais, como o Fundo Mundial de Luta Contra a

SIDA, a Tuberculose e o Paludismo, e o Banco

Mundial, e contribuições de doadores bilaterais26.

Uma análise da ajuda bilateral e multilateral total

atribuída para lutar contra o VIH e a SIDA mostra que

em 2000–2002, 75% foi para a África27. Com base

nas tendências actuais, e considerando as promessas
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África: continente vasto e diverso

O foco do projecto foi identificar as forças que

actuam geralmente no  continente e que terão um

efeito fundamental na forma como a epidemia da

SIDA irá evoluir nos próximos 20 anos. Estas ‘forças

motoras’ são discutidas em mais detalhe no próximo

capítulo deste livro.

Nesta secção, faremos uma breve revisão de

algumas das realidades actuais que são os nossos

pontos de partida para o processo de construção de

cenários. Não podemos abordar todos os aspectos

com os detalhes necessários. Em lugar disso,

pretende-se com esta introdução dar uma ideia da

sua complexidade e variação.

O continente africano tem mais de 30 milhões de

quilómetros quadrados – uma área equivalente à

reunião da Argentina, China, Europa, Índia, Nova

Zelândia e Estados Unidos da América.

A posição e tamanho da África no globo

significam que o continente tem muitos climas e

culturas diferentes. A diversidade e distribuição das

populações africanas cria desafios estruturais

específicos para os sistemas de saúde e programas

de combate ao VIH e SIDA. Por exemplo, apenas um

quarto da população da África vive num raio de 100

quilómetros da costa, contra uma média de dois

terços no resto dos países em desenvolvimento; 45%

da população africana vive em baixa densidade,

contra 27% no resto dos países subdesenvolvidos30.

Países e culturas

O continente está dividido em 53 países, mas muitos

aspectos diferentes da cultura – etnia, língua, religião

e costumes – transcendem as actuais fronteiras dos

estados-nações, reunindo ou dividindo os países

com base na filiação e identidade da sua população.

Diversidade política

Nos meados dos anos 1800, mais de 90% da África

era governada pelos seus próprios povos e tinha uma

variedade de instituições políticas e sociais maior do

que a  Europa31. Possivelmente, havia mais de mil

agrupamentos políticos na África subsariana pré-

Projecções de prevalência do VIH em adultos até 2030Quadro

5

Fonte: French K (2003) The future of the HIV/AIDS epidemic in China, India, Russia and Eastern Europe. Project paper.
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Real Cenário

já feitas para financiamento futuro, os recursos totais

disponíveis para o combate e controlo do VIH e SIDA

na África subsariana (de todas as fontes, incluindo as

despesas nacionais e internacionais) totalizam mais

de US $1,5 biliões em 2003 e irão aumentar para

mais de US $4 biliões em 200728.

Concentrar a atenção no VIH e SIDA pode

reforçar as percepções do continente africano como

um continente em crise. Existe também o receio de

que o dinheiro usado no combate e controlo do VIH e

SIDA possa ser em detrimento de recursos

necessários para outras necessidades. É possível que

o resto do mundo possa aprender com a experiência

da África na área do VIH, e mude a sua percepção de

um continente mergulhado em doença e desespero.

Todavia, muitos receiam que seja igualmente possível

que, num futuro mais distante, os fundos

internacionais actualmente atribuídos à África venham

a ser desviados para outras regiões, à medida que se

desenvolvam novas epidemias de SIDA.

Epidemias diversas estão a ocorrer em diferentes

partes do mundo, incluindo China, Rússia, Índia, e

Europa do Leste. A maneira como estas outras

epidemias se irão desenvolver e a possibilidade de se

tornarem preocupações globais irão, por sua vez,

afectar as abordagens internacionais à propagação da

doença e, mais especificamente, o nível de atenção

dada ao VIH e à SIDA em África.

Ao contrário da África, a epidemia de VIH na China,

na Índia, na Federação Russa e nos países da Europa

de Leste  ainda se encontra nas suas fases iniciais. Ao

princípio, o VIH tem estado concentrado em subgrupos

populacionais específicos em muitas partes destes

países, tais como consumidores de drogas injectáveis e

profissionais do sexo, mas a epidemia continuará a

evoluir nestes países muito populosos. Na Federação

Russa, a proporção de mulheres infectadas tem estado

a crescer e, dado que neste país a maioria dos

consumidores de drogas é constituída por homens, é

possível que as relações sexuais estejam a ter um

papel crescente na transmissão do VIH. Tanto na China

como na Índia a prevalência do VIH é, globalmente,

relativamente baixa, mas várias províncias, estados e

territórios já têm epidemias graves29.
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colonial e a história africana está cheia de exemplos de

emigração, incorporação, ascensão e queda de

dinastias, mudança de padrões comerciais, e

contactos económicos e intelectuais com as culturas

árabes e europeias32, 33.

Contudo, no último quartel do século dezanove,

todos os países, excepto a Etiópia e a Libéria, tinham

sido ‘conquistados’ por potências europeias que

passaram a governar o continente durante mais de

75 anos (ou mais, em alguns casos). Em 1912, o

continente estava dividido em cerca de 50 estados

governados por potências externas. Esta partilha

significou junção indiscriminada de grupos políticos,

culturais e religiosos autónomos e distintos num

único território geopolítico, forçando–os a coexistir

sob regimes coloniais centralistas,

independentemente das suas diferenças, fossem elas

sócio-políticas, culturais, religiosas, ou segundo

práticas tradicionais. Estas divisões arbitrárias e

impostas são a fonte de alguns dos principais

conflitos que actualmente afligem a África.

A África pós-colonial conheceu uma grande

variedade de sistemas políticos, desde experiências

socialistas de partidos únicos ou estados sem partido

dominante, pseudodemocracias e ditaduras militares,

até à cleptocracia e autoritarismo. Os governos civis

foram muitas vezes violentamente substituídos por

regimes militares e disposições federais ou quasi-

federais suplantadas com sistemas unitários

centralistas. A corrupção, o nepotismo, o elitismo, a

manipulação política das tensões religiosas e étnicas, a

personalização do poder e a incumbência perpétua

foram frequentes em diversas partes do continente. A

ausência de justiça social associada a desigualdade,

aumento da pobreza, e lutas intermináveis  pelo poder

político e económico contribuíram para muitos dos

conflitos actuais.

Porém, a exigência de boa governação no

continente, o desenvolvimento de organizações da

sociedade civil e crescimento de uma classe urbana

educada  (que cresceu de 23% da população da

África em 1989 para 35% em 200134) contribuíram

para a promoção de uma democracia multipartidária e

uma liberalização política no continente, embora ainda

Mapa ilustrando a imensidão da ÁfricaMapa ilustrando a imensidão da ÁfricaQuadroQuadro

66

UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.Fonte: 
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cheio de irregularidades. Na última década, ocorreram

no continente mais transições democráticas que em

qualquer outra época da sua história.

Entre 1960 e 2003, 107 líderes africanos foram

derrubados; destes, dois terços foram mortos,

presos, ou forçados ao exílio. Agora há sinais de

mudança deste padrão e sinais de esperança que os

valores democráticos, a boa governação e o

crescimento económico se estão a enraizar. Na

verdade, os países africanos com maior crescimento

económico em 2002 (à excepção dos produtores de

petróleo), Moçambique, Ruanda, e Uganda, podem

atribuir de forma plausível o seu crescimento

económico a governação estável e melhorada,

enquanto uma visão de apoio e cooperação da

governação pan-africana tem sido fortemente

promovida no quadro da Nova Parceria para o

Desenvolvimento em África (NEPAD)35.

Desde os meados de 1980s, quase todos os

países africanos tinham realizado eleições

democráticas. Embora algumas dessas eleições

fossem democráticas apenas de nome, 23 líderes

africanos foram retirados do poder graças a voto

desde os anos 1990s, enquanto que várias

sondagens de opinião em África revelam grande

apetência pública por uma maior democracia.

Nos casos em que o governo tem sido usado

como instrumento a ser explorado para benefício de

um punhado, tem gerado corrupção, nepotismo, e

manipulação política de tensões étnicas e religiosas

para atingir ou conservar o poder. Onde tais

circunstâncias têm impedido uma governação eficaz,

foi extremamente difícil estabelecer ou manter

programas eficazes de prevenção do VIH.

Conflito

As relações causais entre propagação do VIH e

conflito não são bem conhecidas, mas parece haver

influências positivas e negativasii. Por exemplo, o

conflito pode interromper actividades económicas

normais, inibindo desta forma a propagação do VIH

que poderia de outra forma acontecer através de

actividades da cadeia de fornecimentos tais como

movimento ao longo dos corredores de transporte e

via mão-de-obra de passagem. Os campos de

refugiados podem funcionar como um factor de

protecção, embora haja também contextos em que

podem aumentar o risco de exposição ao VIH, por

exemplo, onde o sexo comercial é frequente, ou

onde os preservativos não estejam disponíveis36.

Ao mesmo tempo, a desorganização económica

induzida pelo conflito pode empurrar raparigas e

mulheres jovens para o comércio do sexo. Forças de

manutenção da paz colocadas de um país de baixa

prevalência do VIH para outro de alta prevalência têm

mais probabilidades de exposição ao VIH se não

estiverem suficientemente sensibilizados ou

disciplinados em relação aos riscos. As forças de

manutenção de paz que contraem o VIH enquanto

se encontram em missão no estrangeiro podem

também actuar como um vector de importação da

doença para os seus países de origem e a sua

desmobilização poderá concorrer para a propagação

do VIH na população. A violação sexual é muitas

vezes utilizada como uma arma de guerra, quer pelos

exércitos rebeldes quer pelo pessoal das forças de

defesa e segurança, podendo assim contribuir para a

propagação do VIH37.

População, movimentos e conectividade

A população africana está em movimento. Ajudada

pelos investimentos em saúde pública e a contínua

fertilidade elevada, algumas populações africanas

duplicaram e outras triplicaram desde os anos 1960.

Sob a pressão deste crescimento rápido, os recursos

rurais e os métodos tradicionais de cultivo da terra são

cada vez menos capazes de fornecer subsistência

para populações crescentes. Como consequência,

mais populações rurais se deslocaram – quer

permanentemente quer  temporariamente – para

zonas urbanas, minas, plantações, e outros centros de

actividade económica. Os conflitos e a insegurança

alimentar são responsáveis pela deslocação das

pessoas. Os africanos representam 40% de todas as

pessoas deslocadas no mundo e calculou-se que, em

2001, 13 milhões de africanos tinham sido deslocados

devido a guerra ou persecução e, só naquele ano, 

1.7 milhões tinham fugido das suas casas38.

ii Ver UNAIDS (2004) 2004

report on the global AIDS

epidemic: 4th global report.

Geneva, pp.175–181.

Depostos com golpe de estado, 

guerra ou invasão

Morte natural ou causada por acidente

Assassinato (não parte de golpe de estado)

Reforma

Perda de eleições

Outras (regime interino)

Como os líderes africanos deixaram o poderQuadro

7

Risk, rule and reason in Africa. african Economic Research Policy Discussion Paper No. 46, Washington D.C., USAIDFonte: 
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Embora os países definam a urbanização de

diferentes maneiras, em 2001, a Comissão das

Nações Unidas para Instalações Humanas (HABITAT)

estimou que a taxa de urbanização da África, de

3,5% por ano, era a mais elevada no mundo39.

A população rural da África está a diminuir como

proporção da população total da África, enquanto a

população urbana está a aumentar (embora os

números actuais da população urbana e da

população rural estejam a crescer). Nos três cenários

descritos neste livro, assumem-se os mesmos níveis

de urbanização e o crescimento populacional,

usando as projecções da Divisão da População das

Nações Unidas (suposição da fertilidade média – ver

Anexo 2).

Em África, a área de terra agrícola tem

permanecido constante durante os últimos 30 anos,

embora a população continue a crescer. Isto resultou

numa redução permanente do número de hectares

de terra agrícola per capita.

Enquanto a população em África aumentou, o

uso da terra per capita diminuiu, sem uma revolução

verde que poderia intensificar a produtividade da

terra. Assim, isto indica queda de produtividade tanto

em termos de produção como de superfície.

Existe uma forte relação entre mobilidade,

migração e risco de contrair e propagar o VIH.

Contudo, as forças que empurram as pessoas a

deixar o lar em busca de uma vida melhor algures,

ou na esperança de encontrar um rendimento

adicional para ajudar a família em casa, não são

susceptíveis de se alterar nos próximos dez anos. 

As pessoas estão em movimento, com todas as

esperanças e riscos que isso implica.

A contínua ‘fuga de cérebros’, com um número

estimado de 20 000 profissionais abandonando

anualmente a África para os países ricos desde 1990,

reduz ainda mais a capacidade disponível em África.

Há também tendências para contrabalançar. As

ligações dentro da África e entre a África e o resto do

mundo aumentaram. Há sinais de que muitos países

da África terão grandes desenvolvimentos em infra-

estruturas de telecomunicações, pois em todo o

continente as ligações por telemóveis ultrapassaram
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Países africanos e a ajuda como percentagem do seu RNB, 2002Quadro
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as ligações da rede fixa em 2000, e segundo as

previsões, o número de subscritores de telemóveis

aumentará duas a quatro vezes até 2010 e há um

grande potencial de expansão do acesso à internet

através dos serviços de GPRS de terceira geração40.

Ao mesmo tempo, a diáspora africana tem sido

uma fonte importante de influência económica, cultural

e social. As transferências dos emigrantes provaram

ser uma fonte grande e estável de rendimento em

muitos países em desenvolvimento e são menos

sujeitas às flutuações dos ciclos económicos do que

os investimentos directos estrangeiros. São

especialmente importantes nos países de renda mais

baixa e nos países considerados como de grande

risco em termos de perspectivas de investimentos. O

Banco Mundial estima que, em 2002, foram recebidos

pelos países da África subsariana US $4 biliões em

transferências representando cerca de 4% do PIB.

Isto é comparado com os fluxos internos líquidos de

US $7 biliões em investimento directo estrangeiro

também em 2002. O Médio Oriente e a África do

norte atraiu mais US $14 biliões em transferências de

trabalhadores em 2002 (2.2% do PIB)41.

Economias: comércio, ajuda e dívida

Em África, 39 países foram classificados como

países de renda baixa (com uma variação do PIB per

capita de US $90 na República Democrática do

Congo e US $775 na Costa do Marfim), e 14 foram

classificados como países de renda média (com uma

variação do PIB per capita de US $1 250 no Egipto

para mais de US $8 000 nas Seychelles)42.

A África subsariana é a única região do mundo

que ficou mais pobre nos últimos 25 anos, com

metade dos seus 700 milhões de habitantes a

sobreviverem com US $0.65 ou menos por dia43. O

crescimento médio anual do PIB dos países desta

região decresceu de 7% na primeira metade dos anos

60 para menos de 4% em 2001, e 2% em 200244.

Em média, os países africanos dependem de

produtos primários (de vários tipos diferentes) para

75% dos rendimentos das suas exportações. Apenas

cinco países exportam mais de 20 produtos para

produzir esta percentagem significativa dos seus

Fonte: UNCTAD/WTO, UN Statistics Division 2000

Não disponível
1–5 produtos
6–20 produtos
Mais de 20 produtos
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Peixe, moluscos, etc. 

Outros produtos agrícolas

Outros metais preciosos

Chá
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Os produtos que constituem mais de 75% das receitas das exportações

Categoria de produtos gerando a 
maior receita de exportações

Países africanos e produtos que representam  mais de 75% do seu 
rendimento em exportações, 2000
Países africanos e produtos que representam  mais de 75% do seu 
rendimento em exportações, 2000
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Fonte:   Banco Mundial (2004) World Development Indicators, Washington DC.

Dívida externa africana, 1970-2001Quadro  
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África do norte
África subsariana

rendimentos de exportação e quanto menor for o

número de produtos de exportação, maior será a

vulnerabilidade e volatilidade dos rendimentos de

exportação . Dada esta base económica limitada, as

economias africanas têm muitas vezes dependido de

tarifas de importação relativamente elevadas.

Por sua vez, muitos países são extremamente

dependentes da ajuda externa: cerca de metade dos

países africanos dependem da ajuda pública ao

desenvolvimento (APD) em 10% ou mais do seu

rendimento nacional bruto (RNB)46.

Para vários países, uma grande proporção do

rendimento que geram é dedicada ao serviço da

dívida: em média, as economias da África subsariana

dedicam 10,9% dos seus rendimentos de exportação

para o serviço da dívida. Esta taxa é ainda maior nas

economias do Norte de África, que dedicam 15,9%

dos rendimentos da exportação para o serviço da

dívida47. Em África, 18 países são reconhecidos

como países pobres muito endividados48, pela

Iniciativa HIPCiii.

O nível de investimento directo estrangeiro (IDE) em

África continua relativamente baixo comparado com o

de outras regiões do mundo. Por exemplo, do fluxo

total líquido de IDE para os países em desenvolvimento

de US $143 biliões, a África subsariana atraiu apenas

US $7 biliões, e o Banco Mundial prevê que aumentará

apenas lentamente para US $9 biliões em 2005 (de um

total global de US $175 biliões)49.

A natureza da economia africana – que inclui os

modos de vida das zonas rurais, a indústria e o

comércio informal, as exportações de bens

modernos, uma pequena base industrial e

dependência da ajuda externa – tem sido uma das

mais fortes causas da epidemia da SIDA em África.

Definiu a riqueza e pobreza das pessoas, o que por

sua vez tem influenciado a sua decisão de emigrar

ou de ficar. Também determinou os impostos que

podiam ser aumentados pelos governos e, assim, o

que poderiam gastar para gestão da epidemia. Por

último, influenciou que negócios – pequenos ou

grandes – podem ser realizados para se conter o

impacto da SIDA e reduzir a propagação do VIH.

Progressos científicos 

Desde 1981, quando o que conhecemos

actualmente como SIDA foi primeiro identificado nos

Estados Unidos, foram feitos progressos importantes

na compreensão cientifica do VIH e sua transmissão.

Estes progressos incluem conhecimentos sobre os

diferentes subtipos do vírus e como evolui; os

mecanismos de transmissão e seguimento do vírus

através da monitorização epidemiológica; e

conhecimentos cada vez mais sofisticados sobre a

vulnerabilidade biológica e social ao vírus.

Recolha e interpretação de dados

As tentativas para obter um retrato fiel da epidemia

da SIDA em cada país africano, sem falar de todo o

continente, representam um grande desafio. Não

obstante, recursos e competências consideráveis

são actualmente dedicados a melhorar a recolha e a

interpretação de dados, e por isso a SIDA é agora

uma das doenças melhor descritas no continente. 

A melhoria dos dados e das metodologias significa

que as estimativas actuais do VIH e da SIDA serão

consideravelmente mais precisas do que as

anteriores. Porém, estas estimativas não são

definitivas e devem ser utilizadas nesta base.

Novos conhecimentos obtidos graças a uma

abordagem de recolha de dados pode ajudar a

melhorar o foco de outra. Por exemplo, até

recentemente, os dados de vigilância tinham

tendência para ser recolhidos principalmente em

clínicas pré-natais urbanas – até que estudos sobre

a população demonstraram que os níveis de

infecção em zonas rurais podem ser duas a três

vezes inferiores nas zonas urbanas51. Agora, os

inquéritos de vigilância mais recentes em vários

países, incluindo o Burundi, a Etiópia, o Ruanda e a

Zâmbia procuram avaliar melhor essas variações

incluindo nos seus sistemas de vigilância dados de

várias clínicas rurais52.

À medida que a vigilância se torna mais

sofisticada e melhor se conhece os padrões da

infecção, e à medida que mais estudos de vigilância

comunitária e inquéritos demográficos e de saúde se

tornam disponíveis, os instrumentos para os

iii O FMI e o Banco Mundial lançaram a

Iniciativa HIPC em 1996 numa tentativa

de reduzir o peso da dívida externa

dos países pobres altamente

indívidados para niveis sustentáveis.
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planificadores melhoram. Actualmente, por exemplo,

conhece-se muito melhor os números de órfãos de

mãe, de pai ou de ambos, e os números de novos

órfãos por ano. Os padrões da transmissão do VIH

são também melhor compreendidos. A epidemia da

SIDA não é estática e uma boa vigilância permite

que os decisores saibam onde ocorrem  novas

infecções, as diferenças dos padrões entre os

países, e como os padrões de transmissão se

alteram com o tempo.

Os dados que são recolhidos devem também

ser interpretados cuidadosamente. Por exemplo, a

aparente estabilização da prevalência do VIH em

alguns países não significa necessariamente que a

epidemia está a começar a decair. Pode reflectir o

facto que morrem tantas pessoas de SIDA quantas

as que ficam recentemente infectadas com o VIH. À

medida que a terapia anti-retroviral se torna mais

amplamente disponível, a prevalência do VIH poderá

subir (isto é, mais pessoas poderão estar vivendo

com o VIH em alguns países). Todavia, isso não

significaria necessariamente que mais pessoas

estão sendo infectadas com o VIH, mas sim que as

pessoas vivendo com o vírus, estão tendo uma vida

mais longa graças ao tratamento.

Acontece também que não se sabe até que

ponto os diferentes subtipos do VIH afectam a

transmissão ou respondem ao tratamento. Mais

importante ainda que as diferenças em subtipos em

populações humanas é o facto de que, quando

alguém fica infectado com o VIH, o vírus continua a

sofrer mutações. Este é um dos factores que

permitem que o vírus tenha avanço sobre o sistema

imunitário do organismo. Desde que os anti-

retrovirais foram introduzidos na América do Norte e

na Europa ocidental nos meados da década 90,

tem havido nessas regiões um aumento em

mutações resistentes aos medicamentos em

pessoas recentemente infectadas53.

Tratamento

Durante os últimos 20 anos, e em particular nos

últimos 10, houve grandes avanços nos tratamentos

disponíveis para conter o VIH e os seus efeitos.

Os tratamentos para muitas infecções

oportunistas podem ser relativamente baratos. O

DOTS (Tratamento Observação Directa, de curta

duração) é a estratégia de tratamento preferida para

a tuberculose, e até finais de 2003, 70% dos países

africanos tinham implementado programas de DOTS,

embora os 70% da taxa de cura da tuberculose em

África ainda estejam abaixo da meta54.

Todavia, o combate ao HIV é uma tarefa mais

difícil. Foi apenas nos meados dos anos 90 que se

constatou que o uso da combinação de várias

drogas anti-retrovirais tinha um impacto duradouro na

redução do nível do HIV no organismo (carga viral) e,

desta forma, prolongava a vida55.

Até à data, não foi possível eliminar o VIH do

corpo humano (por outras palavras, curar o VIH), mas

a combinação cuidadosa de medicamentos anti-

retrovirais pode manter os níveis da carga viral muito

baixos por longos períodos. Porém, esta terapia não é

eficaz em todos os doentes. Em alguns casos, o VIH

desenvolve rapidamente uma resistência aos

medicamentos, que perdem a sua potência para

manter a carga viral baixa. Pode também haver efeitos

colaterais graves com alguns medicamentos,

tornando-os inúteis em alguns casos56.

Estudos científicos actuais includem:

• Encontrar formas de optimizar a terapia anti-

retroviral para eliminar o desenvolvimento da

resistência e minimizar os efeitos colaterais;

• Terapia de salvamento – isto é, segundas e

terceiras linhas de regimes de tratamento depois

das combinações iniciais não terem conseguido

manter a carga viral baixa;

• Procura de novos medicamentos que terão

como alvo outros aspectos da reprodução viral,

criando desta forma novas avenidas para uma

terapia anti-retroviral eficaz.

Contudo, visto que o acesso à terapia anti-retroviral é

bastante fraco na maioria dos países em

desenvolvimento, estudam-se estratégias ideais para

terapia anti-retroviral em contextos de escassez de

recursos.

Além disso, estudos recentes têm demonstrado

a eficácia de combinações de doses fixas, em que
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vários medicamentos anti-retrovirais diferentes são

combinados num único comprimido.

Isso torna a terapia mais simples a todos os

níveis – desde as pessoas tomando os comprimidos,

até à receita e distribuição.

Vacinas e microbicidas

Como com outras doenças infecciosas, a melhor

forma de controlo a longo prazo será uma vacina

eficaz que evite a infecção quando a pessoa estiver

exposta ao vírus.

Porém, quando o vírus se instala no organismo

‘esconde-se’ dos ataques dos anticorpos. Isso

permite um reabastecimento continuado da população

de VIH a uma taxa considerável, e com uma taxa

surpreendente de mutação. Durante infecção crónica,

variantes genéticas do VIH hospedando mutações

únicas têm o potencial de surgir todas as vezes que o

vírus se reproduz – milhares de vezes por dia – dando

origem a populações geneticamente novas.

A diversidade mundial do vírus da gripe num

dado ano é aproximadamente comparável à

diversidade do VIH dentro de um único indivíduo

infectado num dado espaço de tempo. Esta

variabilidade extraordinária torna o desenvolvimento

de uma vacina particularmente difícil.

A decisão de levar a cabo tipos e níveis

diferentes de ensaios clínicos de vacinas é um

processo complexo e muitas vezes controverso. Há

perigo de duplicação desnecessária de esforços e

competição infrutífera, em vez de sinergia. Há

também questões políticas e deontológicas

importantes a considerar. Uma vez a vacina

elaborada, surgem outros desafios – em termos de

custos e em termos de barreiras práticas em

contextos de escassez de recursos.

O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra

o VIH exigirá um esforço científico e de saúde pública

coordenado de uma magnitude e complexidade sem

precedentes. Exigirá que todas as pessoas e

instituições implicadas em pesquisa e

desenvolvimento da vacina contra o VIH trabalhem

colectivamente para ultrapassar os principais

desafios científicos e práticos.

Os microbicidas são formulações temáticas

concebidas para bloquear a infecção do VIH1

quando aplicados na vagina ou no ânus antes de

relações sexuais. Podem ser fornecidos em forma de

gel, creme ou, por exemplo, como um anel vaginal

inserido durante um mês ou mais tempo.

O microbicida atacaria o vírus em qualquer

período do seu ciclo de vida. Como tal, teoricamente,

um microbicida podia ser feito a partir de qualquer

medicamento anti-retroviral já sendo utilizado para

tratamento, embora a característica do microbicida

seja a de matar o VIH antes dele se propagar pelo

organismo. Isso também significa que alguns dos

medicamentos existentes, embora não suficientemente

eficazes para curar a infecção do VIH quando

instalada, podem porém, ser suficientemente eficazes

para impedir que entre no corpo. Muita pesquisa

sobre microbicidas tem como base medicamentos

avançados contra o VIH que visam moléculas ou

enzimas-chave especificas ao VIH. Três preparações,

contendo cada uma um único medicamento anti-

retroviral, já estão sendo experimentadas em

humanos, para controlar a sua segurança. Também há

pesquisas em curso para desenvolver microbicidas

com combinações de medicamentos, análogos aos

regimes de terapias duplas ou triplas que mantêm em

vida e com saúde muitas pessoas infectadas. Ao

mesmo tempo, estão a ser realizadas pesquisas sobre

formas inovadoras de aplicação de tais medicamentos

na vagina ou no recto.

Apesar de alguns sinais encorajadores, os

esforços no sentido de desenvolver um microbicida

bem sucedido ainda enfrentam muitos desafios. A

área de microbicidas enfrenta falta de fundos (estima-

se que mais de US $1 bilião sejam necessários para

os próximos sete a dez anos) e os fundos que estão

disponíveis nem sempre são usados de forma

óptima. Há ainda muito espaço para melhorias em

coordenação. Há pouco interesse sustentável das

grandes companhias farmacêuticas de investigação e

desenvolvimento, embora recentemente uma tenha

doado os direitos de um dos seus medicamentos à

International Partnership for Microbicides (Aliança

Internacional para Microbicidas). 

Diversidade genética do VIHQuadro
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O factor humano

Actualmente, a vida em África é para malabaristas.

Enquanto há muitos sinais visíveis da modernidade

ocidental (tal como em outros contextos de países

em desenvolvimento), há também um legado activo

de crenças, tradições e hábitos locais de interacção

social. Isso significa que várias instituições e

estruturas influenciam toda a acção. Como

consequência, as pessoas escolhem uma das visões

do mundo ou combinam-nas de forma a que se

adaptem flexivelmente a circunstâncias variáveis.

Este legado duplo molda as crenças, valores,

costumes e escolhas económicas individuais – da

mesma forma que molda o tratamento que

procuram. O mundo de malabaristas também

condiciona o movimento das pessoas, equilibrando

relações à sua terra e necessidade de mobilidade e

independência para procurar trabalho.

Os hábitos de governação, poder e autoridade

são também moldados por ambos os legados. O

desejo de procurar a ajuda de divindades e

antepassados, e o movimento para criar instituições

democráticas modernas são ambos produtos de

múltiplos legados de África. É óbvio que não é

suficiente contar apenas com uma única abordagem

para responder a todas as exigências da epidemia,

porque tanto a tradição como a modernidade estão

a fracassar. A propagação rápida do VIH pode ser o

sinal mais forte desse fracasso.

Por detrás das unidades anónimas de análise

estão indivíduos e os contextos sociais em que vivem

e trabalham. O mais próximo a que se pode chegar

de uma explicação é explorar o contexto em que se

tomam decisões e tentar compreender a relação

entre estes factores sociais e o comportamento das

pessoas.

Este contexto social é pouco conhecido; talvez

seja por isso que só recentemente se tornou parte

explícita de muitos programas de combate ao VIH e

SIDA, em que os doadores e seus parceiros tinham

tendência para “focar exclusivamente em

comportamentos individuais, em vez de também

abordar normas sociais, políticas, culturais e

ambientes de apoio”57.

Figure Manipulação de influênciasQuadro
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Todo este processo é também lento: os seis

produtos que estão actualmente a ser

experimentados ou que estão para ser

experimentados em grande escala, começaram a ser

desenvolvidos há mais de 10 anos. O grau da sua

eficácia só será conhecido daqui a três ou quatro

anos. Mesmo se um ou mais for bem sucedido,

levará ainda mais tempo para ser aprovado e

produzido para comercialização. Para serem bem

sucedidos, os microbicidas deverão ser baratos,

consistentes, e de uso fácil. Um dos principais

desafios dos microbicidas é exigirem tanta mudança

de comportamento como o uso de preservativos.

Porém, parece que um microbicida viável estará a

caminho.
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Mitos, significados e motivações

Até agora, os países que fizeram progressos no

combate à epidemia em África são os que também

tentaram abordar as normas sociais que orientam o

comportamento sexual.

Provavelmente, nunca seremos capazes de

identificar e compreender de forma exaustiva todos

os factores sociais, económicos e culturais que

motivam uma pessoa a agir de uma ou de outra

maneira. Não há relatos simples de comportamentos

que coloquem uma população em risco: cobrindo o

contexto específico de qualquer acto sexual, estão

as normas e crenças da população visada, que

podem incluir crença no destino ou na feitiçaria.

O comportamento sexual não se baseia apenas

na relação entre duas pessoas mas também reflecte

os papéis que se espera dos homens e das

mulheres. Há partes de África onde a poligamia é

comum, e em muitas sociedades os homens casam

tarde, por volta dos 30 anos de idade, enquanto as

mulheres casam mais jovens. Estudos sugerem que

subjacentes a estes arranjos pode haver uma crença

geralmente aceite pelos homens de que são

‘biologicamente programados’ para precisar de mais

de uma mulher58.

Além disso, a economia tem sido um factor

crítico na definição de comportamento sexual. As

mulheres podem aceitar relações sexuais com um

homem mais velho – dentro ou fora do casamento –

por precisarem do apoio económico que este tem

mais probabilidades de poder fornecer. Estudos

levados a cabo em Kisumu, Quénia e Ndola, Zâmbia

(2001), notificam que 40% de mulheres, a maioria

solteiras, tinham tido relações sexuais em troca de

dinheiro ou presentes, no ano anterior59. Nas

situações onde a SIDA deixa mulheres e

adolescentes órfãs como chefes de família, as

mulheres e raparigas são particularmente vulneráveis

a ofertas de apoio económico dos chamados

‘coroas’ (sugar daddies). Estes homens, às vezes,

pagam as propinas escolares e põem comida na

mesa, mas em troca podem exigir relações sexuais.

Além disso, como afirmou uma rapariga de 15 anos

de idade aos investigadores estudando esta questão

Fonte:  Adaptado de Irwin A, Millen J, Fallows D (2003) Global AIDS: Myths and facts: Tools for fighting the AIDS pandemic. 
 Cambridge, MA, South End Press

Exemplos de mitos e suposições comuns em África 
sobre o VIH e a SIDA

Quadro
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Se as pessoas compreenderem os 
riscos, mudam o seu estilo de vida e 
acabam com comportamentos a 
risco.

Os recursos disponíveis devem 
focalizar programas de prevenção, em 
vez de tratar pessoas já infectadas.

A ciência médica pode vencer o VIH e 
brevemente haverá uma vacina 
disponível.

Todas as epidemias da SIDA podem 
ser tratadas da mesma maneira.

O acesso livre e universal a 
medicamentos anti-retrovirais minará 
os esforços de prevenção.
 

As pessoas não mudam o seu comportamento 
facilmente. Podem ser constrangidas por factores 
económicos e sócio-culturais mais amplos, necessidades 
psicológicas, emocionais ou físicas ou crenças fortemente 
enraizadas.

Não é uma questão de escolher uma ou outra – estudos 
também demonstram que há limites à eficácia dos 
programas de prevenção quando não há tratamento 
disponível.

Não é provável que uma cura para o VIH surja nos 
próximos 15 anos. Se eventualmente houver uma vacina, 
ainda haverá necessidade de infra-estruturas e de 
capacidades para prestar o serviço.

Há várias epidemias em África e em outras regiões do 
mundo. Propagam-se de forma diferente devido a 
variações nos contextos sócio-culturais, económicos e de 
cuidados de saúde — portanto, devem ser abordadas de 
forma diferente.

A evidência demonstra o contrário, por exemplo, na 
Costa do Marfim, as pessoas que recebem a terapia 
anti-retroviral utilizam o preservativo mais frequentemente 
que pessoas seropositivas não tratadasiv. Um sentimento 
de esperança acrescido e o uso mais abrangente da 
detecção do VIH num contexto onde o tratamento está 
disponível pode ter efeitos na prevenção.

Mitos e suposições Realidade

no Zimbabwe, “Se tu recusas, ficas pobre. Se tu

pegas no dinheiro dele e recusas ter relações

sexuais, ele viola-te.”60

Em todo o continente, há tendência para níveis de

prevalência do VIH mais altos em mulheres jovens

mais pobres pois estas são mais susceptíveis de

necessitar de vender ou comercializar relações

sexuais, enquanto que homens com melhores

condições económicas também apresentam níveis

de seroprevalência elevados pois podem dar-se ao

luxo de comprar ou trocar relações sexuais61.

Há, certamente, várias crenças complexas sobre

a natureza da actividade sexual. Estes padrões talvez

não fossem tão desastrosos se as questões sexuais

fossem mais facilmente discutidas – mas tais

questões são muitas vezes um assunto difícil,

iv Moatti JP, et al (2003) Access

to antiretroviral treatment and

sexual behaviours of VIH

infected patients aware of their

serostatus in Côte d’Ivoire.

AIDS, (Suppl. 3):69–77.
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dificultando ainda mais o estabelecimento dos riscos

inerentes a actividades sexuais. Por exemplo, há

poucas informações sobre os homens que, nas

comunidades africanas, têm relações sexuais com

outros homens, e as ligações entre esta actividade

sexual e a propagação do VIH podem ter mais a ver

com o facto desta actividade ser um tabu cultural, do

que com a negação da sua existência. Na verdade,

evitar esta área da sexualidade leva a que as pessoas

falem apenas de relações sexuais vaginais e não se

reconheçam os perigos de relações sexuais anais

tanto para os homens como para as mulheres. De

igual modo, as normas culturais em relação à prática

sexual mudam, às vezes rapidamente. Por exemplo,

em certa de 15 países africanos estão a surgir

grupos para direitos das pessoas homossexuais,

sugerindo o desenvolvimento de novos tipos de

formação de identidade62.

Pessoas vivendo com o VIH

Desde os primeiros dias da epidemia no mundo

inteiro, as pessoas vivendo com o VIH e a SIDA têm

desempenhado um papel essencial na luta contra a

epidemia através de várias organizações e

abordagens diferentes. Em particular, como

indivíduos, continuam a ajudar a personalizar a

doença, desafiando as comunidades a enfrentar mais

aberta e honestamente a doença. Nos últimos anos,

o activismo no combate à SIDA em África atingiu a

‘idade madura’. As organizações representando

pessoas vivendo com e afectadas pelo VIH e a SIDA

têm actualmente capacidade de organização e

actuam num ambiente político onde podem exigir

que os seus direitos sejam respeitados e exercer

pressão sobre governos e ONGs para os fazer agir.

A participação de pessoas vivendo com o VIH e a

SIDA em respostas a níveis nacional e regional é cada

vez mais articulada em rede. A Rede Africana de

Pessoas Vivendo com o VIH/SIDA (Network of African

People Living with VIH/AIDS (NAP+) foi fundada em

Dakar em 1993 e liga as pessoas vivendo com o VIH

e a SIDA e as suas organizações representantes,

incluindo através do fornecimento de formação e

apoio a grupos de base nacional de apoio em caso

de VIH e SIDA. Estima-se que a NAP+, através dos

seus grupos membros, implica cerca de 2 milhões de

pessoas seropositivas em África64.

Saúde mental e estigma

Uma resposta adequada à crise da SIDA tem de

envolver e abordar questões de saúde mental

individual e comunitária. Os impactos do vírus podem

ser directos (por exemplo, pessoa vivendo com o

VIH) ou indirectos (cuidando de pessoa vivendo com

a SIDA). O impacto é sentido pelas pessoas vivendo

com VIH e SIDA, seus parentes, amigos e colegas.

Isso cobre gerações: as crianças não só sentem o

impacto directo mas também a sua educação é

afectada. A culpa e outras  manifestações

estigmatizantes acentuam o impacto psicológico do

trauma.

A nível individual, os impactos podem afectar

relações a todos os níveis, processos de tomada de

decisões e atitudes em relação a risco e incerteza.

Podem instigar problemas psicológicos, tais como

ansiedade ou depressão; ou produzir forças

psicológicas, tais como coragem e enfoque.

Para desenvolver campanhas de prevenção

eficazes, é essencial compreender como as pessoas

têm tendência para enfrentar processos complexos

de tomada de decisões; as suas atitudes perante o

risco; as causas e impactos de desespero, medo,

ansiedade; como pesam os custos e os benefícios

ligados às várias opções; e a influência das

expectativas e questões sociais em torno de

relações, papéis de género e sexualidade – por

exemplo. No fornecimento de tratamento, os

programas devem ser desenvolvidos tomando em

consideração como as pessoas e comunidades se

preparam para o tratamento e que crenças, práticas

culturais e processos de tomada de decisões

motivam iniciar, mudar e aderir aos diferentes

regimes de tratamento.

A luta contra a estigmatização e discriminação

das pessoas vivendo com o VIH e a SIDA tem sido

uma parte integral do trabalho de muitas pessoas e

organizações em África, desde as igrejas e grupos

religiosos (enfrentando em alguns casos atitudes
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estigmatizantes no seio das suas organizações) até

as comissões nacionais de direitos humanos e outros

organismos legislativos65.

Novas e velhas formas de capital
social 

Embora não tenha sido bem estudado nem

publicitado, grande parte do capital social em África

baseia-se em trabalho voluntário. Igrejas e

mesquitas, associações de poupança, sociedades

mutualistas de saúde, e clubes para jovens

profissionais coexistem com formas mais antigas tais

como seitas de iniciação, sociedades secretas,

grupos de parentesco, e organismos tribais. O

capital social existe e é cultivado em todos estes

organismos. Também existe na formação e comércio

informais. Nas praias de Dar-es-Salaam, por

exemplo, pode encontrar-se uma pessoa idosa

reparando um velho aparelho ou construindo um

barco com a ajuda de homens mais jovens que está

a formar. De igual forma, os pequenos quiosques de

reparação de relógios nas estradas de Nairobi e

Kampala não são simplesmente pequenos negócios

individuais. Pelo contrário, cada quiosque representa

três anos de estudo, financiados com a ajuda de

poupanças e empréstimos pessoais e organizados

num sistema de regras ligeiramente rígidas. A

maioria dos comerciantes do mercado estão

também envolvidos em estruturas de relações

financeiras informais, acordos de comércio e trocas

de trabalho.

As relações familiares constituem uma outra

forma de capital social. A família e os parentes são

amplamente definidos e têm obrigações

consideráveis. Se uma pessoa da sua família

aparecer à sua porta, você poderá ser obrigado a

ajudá-la, mesmo que nunca a tenha encontrado.

‘Mama Afrika’ foi o nome dado pelos

participantes num projecto a uma das histórias que

desenvolveram. Descreve o papel do capital social

informal no continente, em particular a força e os

recursos da família alargada.

Os participantes ao projecto compreenderam

que, na resposta à epidemia da SIDA, tais recursos

tinham constituído fontes importantes e

extraordinárias de subsistência na sociedade

africana. Esses recursos ajudaram a substituir a mão-

de-obra perdida nas famílias, a partilhar o fardo dos

custos e a cuidar das crianças órfãs.

Todavia, é também verdade que tais sistemas

sociais fortes podem reforçar valores,  atitudes e

crenças que inibem a gestão eficaz do VIH e da

SIDA. À semelhança das outras realidades actuais

descritas nesta secção, é importante não subestimar

ou simplificar demasiado a sua natureza complexa; e

reconhecer que é impossível prever como tais

aspectos da vida em África se irão desenvolver – e

como poderão afectar a propagação do VIH no

continente. Ao contrário, é importante explorar os

desenvolvimentos possíveis e plausíveis nessas áreas

– e preparar-se para o que possa acontecer.

Na secção que se segue, passamos o nosso

foco do presente para o futuro, para apresentar as

constatações do projecto sobre as principais forças

que impelem a epidemia, e as questões cruciais que

levantam em relação ao futuro da SIDA em África nos

próximos 20 anos.
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Secção 3 Forças motoras
No início do projecto, foram identificadas cinco forças motoras poderosas como

sendo cruciais para o futuro da SIDA em África.

A consideração dessas forças motoras e sua interacção fornece uma poderosa

ferramenta analítica para avaliar os acontecimentos do passado e do presente, e

para considerar futuros desenvolvimentos plausíveis. É impossível prever o que

resultará realmente das forças motoras e sua interacção: fundamentalmente,

conjuntos diferentes de dinâmicas e acontecimentos poderão ser criados pela sua

interacção. Porém, os cenários fornecem uma estrutura para explorar os diferentes

futuros possíveis que eles podem criar.

As cinco principais forças de incerteza que estão por detrás da mudança

Expansão ou erosão

da unidade e

integração

Os próximos 20 anos

serão caracterizados por

uma maior coesão e

integração ou por uma

maior contestação e

fragmentação?

Evolução das

crenças, valores e

significados

Os próximos 20 anos

serão caracterizados

pelo respeito e tolerância

de crenças, ou por

valores contestados e

intolerância, e como é

que as crenças poderão

mudar?

Eficácia na utilização

de recursos e

capacidades 

Os próximos 20 anos

serão caracterizados

pelo aumento de

recursos e capacidades,

ou haverá  um

esgotamento e

desperdício de recursos

e capacidades?

Produção e aplicação

de conhecimentos

Os próximos 20 anos

serão caracterizados 

por conhecimentos

compartilhados e

eficazes, ou a produção

de conhecimentos será

abandonada e

contestada?

Distribuição de poder

e autoridade

Os próximos 20 anos

serão caracterizados por

maior empenho por

partilha de poder ou o

poder estará

concentrado e será

contestado? O poder do

estado e as fontes

tradicionais de

autoridade estarão

alinhados ou em conflito?

Estas forças motoras têm as suas próprias dinâmicas e operam em muitos níveis

diferentes, desde o agregado familiar até as arenas pan-africana e internacional. Além

disso, interagem, criando uma dinâmica complexa. 

1 2 3 4 5
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Figure Exemplos das questões que as forças motoras levantam a vários níveis da organização humanaQuadro

17 
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Expansão ou erosão da unidade e

integração

Esta força motora refere-se ao grau em que as

pessoas, grupos e nações se relacionam entre si. A

unidade e integração dos indivíduos e comunidades

constituem a base de sociedades pacíficas e

inclusivas, o que facilita a definição de políticas e

programas eficazes de combate ao VIH e SIDA. As

sociedades onde se verifica erosão da unidade ou

onde o facciosismo ou tensões religiosas e étnicas

predominam e resultam em violência, tornarão a

prevenção e os cuidados cada vez mais difíceis.

Não se sabe até que ponto estaremos

interrelacionados nos próximos 20 anos.

• A solidariedade global terá algum sentido?

• O pan-africanismo será reforçado?

• As comunidades rurais em África sentir-se-ão

integradas ou marginalizadas no desenvolvimento

nacional?

• Em sociedades com alta prevalência de VIH, a

coesão nas famílias e nas comunidades

prevalecerá?

• A epidemia exacerbará tensões anteriores e

explorará lacunas sociais existentes?

Aos níveis regional e pan-africano, esta força motora

fala da natureza e nível dos laços políticos, sociais e

económicos entre os estados – tanto através da

evolução dos laços institucionais como através do

crescimento da sociedade civil. A exploração desta

força motora também nos leva a uma avaliação da

globalização e dos benefícios que ela pode trazer

para a África. Isso levanta questões fundamentais

sobre a relação da África com o Norte em geral, por

exemplo, em relação a ajuda, governação e

segurança. Se estes factores forem alinhados mais

estreitamente no futuro, que impacto isso terá sobre

a epidemia da SIDA?

Por último, a exploração desta força motora

levanta questões sobre a natureza da ordem mundial

futura: até que ponto as nações investirão no

multilateralismo e nas suas instituições; e até que

ponto o VIH e a SIDA serão vistos como um

problema global que precisa de uma solução global?

Evolução de crenças, valores e significados

As crenças sobre a maneira como o VIH se propaga, e

como pode ser evitado, podem estar baseadas nos

sistemas de crenças religiosas, tradicionais ou seculares

especificas, ou na combinação dos três. Esses

sistemas incluem crenças individuais sobre a

moralidade e identidade pessoal; e sobre a sexualidade,

doença, vida, morte, e  cosmologia. Essas crenças

determinarão se o VIH e a SIDA são vistos no quadro

de  transgressão e castigo, ou oportunidade e risco.

Se a infecção do VIH for vista como inevitável, o

fatalismo subsequente poderá tornar a prevenção

bastante difícil. Se a SIDA for vista como sendo

resultado de feitiçaria, violação de tabus sexuais ou

pobreza, então a prevenção biomédica e as

estratégias de cuidados são menos susceptíveis de

serem adoptadas ou de ter impacto. Por seu turno,

culpa, estigma, vergonha e discriminação –

particularmente discriminação baseada no género –

também inibirão a eficácia da prevenção e dos

cuidados. Por exemplo, o nível de abertura das

pessoas em relação à sua orientação sexual

determinará se irão procurar serviços apropriados.

Esta força motora levanta questões adicionais

sobre como as pessoas e os grupos sociais reagem

às crenças que são diferentes das suas próprias. Por

exemplo, se a infecção do VIH for vista como

resultado de um estilo de vida ‘imoral’, isso poderá

limitar a compaixão e compreensão. Se for vista

como o resultado principal de escolhas individuais,

significará que os factores sociais, culturais e

económicos que determinam o nível de escolhas que

os indivíduos têm, estão sendo ignorados. Olhando

para o futuro da SIDA em África, o nível a que as

sociedades acomodam as diversas crenças e valores

será fundamental. Algumas pessoas considerarão a

diversidade das crenças e valores como uma força a

ser encorajada; outras poderão considerá-las como

fonte de fraqueza da sociedade.

Eficácia na utilização de recursos e

capacidades

A resposta ao VIH e à SIDA é às vezes apresentada

como uma simples questão de financiamento. Embora
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estes cenários demonstrem a necessidade

considerável de mais recursos (financeiros e em

capacidade institucional e humana), a questão é

também melhorar a utilização do que está disponível

para alcançar mais – incluindo os benefícios a prazos

mais longos – especialmente nas situações de

escassez de recursos.

Mais importante, estes cenários demonstram que

o que importa não é apenas a angariação de dinheiro,

mas sim a forma como esse dinheiro é usado. O que

é importante para o futuro do VIH e da SIDA é a

natureza, nível, qualidade e alinhamento dos recursos,

sistemas, processos e infra-estruturas, incluindo a

liderança e governação e um enfoque numa

abordagem integrada e sinergética. Se, por exemplo,

os recursos para o combate ao VIH e SIDA forem

fragmentados em dúzias de pequenos projectos,

cada qual necessitando do seu próprio sistema de

gestão e notificação, os custos de  transação

implicados poderão ultrapassar o valor geral dos

recursos. A ajuda condicionada (onde os governos

receptores têm de comprar serviços ou bens do país

doador) pode também comprometer o valor da ajuda.

A eficácia com que os recursos para o combate

ao VIH e SIDA são usados dependerá do

desenvolvimento de sistemas capazes de absorver,

transferir, gastar e justificar grandes aumentos em

financiamento. Há um perigo real de que grandes

aumentos em financiamento possam desviar

recursos de outros sectores de desenvolvimento ou

de outras partes dos sistemas nacionais de saúde

que já enfrentam falta de recursos.

Há também perigos verdadeiros de que a ênfase

na terapia anti-retroviral, por exemplo, possa debilitar

a capacidade em outras áreas prioritárias da saúde,

tais como a capacidade de levar a cabo a vacinação,

advogar mudanças de comportamento ou prestar

outros serviços básicos de saúde. É vital que

aumentos em financiamento (e disponibilidade de

terapia anti-retroviral) possam estabelecer sistemas

que irão beneficiar todos os resultados de saúde bem

como a capacidade do governo e da sociedade civil.

Há também incertezas sobre até que ponto os

governos africanos estarão dispostos e serão

capazes de aumentar os seus próprios recursos

internos para enfrentar o VIH e a SIDA; até que ponto

os recursos terão de vir de indivíduos e sector

privado, e durante quanto tempo os doadores

externos fornecerão recursos para programas de

combate ao VIH e à SIDA.

O grau de eficácia com que os governos, a

sociedade civil e o sector privado irão utilizar os

recursos, determinará o efeito da epidemia. Por

exemplo, o dinheiro gasto em desenvolvimento rural

e urbano, pode ser usado de maneira a ajudar a

reduzir a propagação do VIH ao mesmo tempo que

aborda outras prioridades de desenvolvimento. Qual

quer que seja o recurso – medicamentos,

capacidade humana, liderança, fluxos financeiros,

petróleo ou diamantes – estes cenários sugerem que

não há um resultado pré-determinado na sua

utilização de recursos durante os próximos 20 anos.

Produção e aplicação de conhecimentos

Novos conhecimentos – e novas formas de aplicação

dos conhecimentos existentes – sobre o vírus e a sua

propagação serão cruciais. É provável que o maior

impacto resulte da combinação de conhecimentos

biomédicos e melhor compreensão do

comportamento sexual com conhecimentos sobre

impactos em pessoas vivendo com o VIH e a SIDA e

quem delas cuida. As abordagens que combinem

visões do mundo tradicionais e modernas serão

cruciais para se atingir grupos populacionais mais

vastos.

Os conhecimentos biomédicos são fundamentais

no desenvolvimento de novos medicamentos para

responder à epidemia da SIDA, tal como um

microbicida e, eventualmente, uma vacina contra o

VIH. Porém, não se sabe se estes serão

desenvolvidos tendo a epidemia do VIH e SIDA em

África como preocupação central. Também não se

sabe se uma vacina poderá alguma vez ser

desenvolvida, ou durante quanto tempo a actual

geração de medicamentos anti-retrovirais será eficaz

em África. Não se sabe até que ponto medicamentos

e terapias tradicionais africanas serão desenvolvidos,

ou a eficácia que terão.
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Ademais, o desenvolvimento e a utilização de

novas tecnologias são modelados por várias

influências. Desenvolvimento bem sucedido não

garante aplicação efectiva.

Também permanecem incertezas quanto à forma

de abordar os aspectos socioculturais da epidemia.

Uma melhor compreensão das diferentes condições

e contextos que influenciam padrões específicos da

actividade sexual podem ser tão importantes quanto

o desenvolvimento de novas formas de prevenção:

sem a primeira, é muito mais difícil garantir que a

prevenção funcione realmente. Melhores

conhecimentos sobre o impacto psicológico

enfrentado por pessoas e comunidades vivendo em

situações de alta prevalência do VIH podem ser

fundamentais no desenvolvimento de melhores

estratégias de prevenção e cuidados.

A dominação de um qualquer aspecto de

conhecimento sobre a epidemia determinará a

direcção a tomar para abordar a epidemia, moldando

o conteúdo da política. Os conhecimentos sobre o

próprio vírus, desde a sua estrutura molecular até as

suas dinâmicas sociais, aumentaram muito durante

as duas últimas décadas. Nas duas próximas

décadas, maiores conhecimentos e a sua aplicação

efectiva terão o potencial para impulsionar respostas

muito mais eficazes contra o VIH e a SIDA. Todavia,

ainda não se sabe se os novos conhecimentos serão

aplicados para enfrentar os verdadeiros desafios que

os países pobres africanos enfrentam.

Distribuição do poder e da autoridade

Esta força motora descreve as diferentes formas em

que o poder e a autoridade são distribuídos na

sociedade e como podem interagir numa dada

situação. Procura saber quem tem o poder numa

determinada situação e se o poder é centralizado ou

distribuído. Nas famílias e comunidades, a

distribuição do poder determina até que ponto

mulheres e raparigas se podem proteger de relações

sexuais que as expõem à infecção do VIH. Não

devemos esquecer que sistemas diferentes de poder

e autoridade podem ter impactos diferentes sobre as

mulheres.

A todos os níveis da sociedade, a distribuição do

poder e da autoridade determina quem tem direito a

(e a quais) benefícios de desenvolvimento, a acesso a

terapia anti-retroviral, ao ensino superior ou a

emprego. Muitos países em África estão a

democratizar-se e fazem-se esforços consideráveis

para garantir que os benefícios do desenvolvimento

sejam mais equitativamente distribuídos. Ao mesmo

tempo, ainda existem  desigualdades consideráveis,

quer em relação a género, religião, etnia, tribo,

economia, idade ou classe social. Ainda há

incertezas sobre como o poder será partilhado nas

sociedades africanas nas próximas duas décadas.

Além disso, a maneira como os governos equilibram

as necessidades de privacidade do doente – em

termos de leis de protecção de dados ou protecção

de informações sobre o doente – e a necessidade de

compartilhar informações entre doentes e pessoal

médico desempenhará um papel importante em

diagnóstico e tratamento efectivos.

Quando o poder e a autoridade não estão

alinhados, o resultado poderá ser um conflito civil. As

fontes tradicionais de autoridade que não reconhecem

ou não respeitam as estruturas nacionais de poder, e

vice-versa, constituem uma importante fonte de

conflito, por exemplo, em situações em que os grupos

tribais e étnicos estão em conflito com o governo.

Comparação das forças motoras

Em cada força motora, podemos ver os extremos do

que pode acontecer e entre eles a miríade de

possibilidades. Isto pode ser representado

graficamente numa continuidade para cada cenário,

como mostra o Quadro 18.

• A expansão ou erosão da unidade e integração

podem ser exploradas numa continuidade entre

fragmentação e contestação, e coesão e

solidariedade.

• A evolução de crenças, valores e significados

pode ser explorada numa continuidade entre

intolerância e valores conflituosos, e respeito e

tolerância.
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Why does education matter? 
Education is a protective factor

Figure 

4
Comparação das forças motoras em cada cenárioQuadro

18 

A coopção ou coerção estatal das autoridades 
tribais e religiosas, com a prestação de contas 
devolvida às autoridades e líderes locais.  
Forjando identidades nacionais. Maior autonomia 
dos países Africanos leva a algumas tensões 
geridas no seio do continente. O processo de 
colaboração nas fronteiras para a prestação de 
serviços e facilitar o comércio leva ao 
fortalecimento de blocos regionais: isso 
proporciona uma plataforma para a realização de 
aspirações Pan-africanas e há um integração 
crescente com o G90. 

Nas relações globais, o multilateralismo dá lugar 
ao  bilateralismo à medida que a dependência 
de África em relação a ajuda aumenta. No seio 
das nações Africanas, as tensões étnicas e 
religiosas aumentam; mácula acrescida em 
relação às redes dos agregados e comunidade 
faz com que algumas se desintegrem.

Os esforços multilaterais para abordar a saúde, 
desenvolvimento, comércio e questões de 
segurança em África mobilizam a comunidade 
internacional, a sociedade civil nacional e 
internacional e os governos. 

Expansão 
ou erosão da 
unidade e da 
integração

Os líderes estatais unem as diferentes bases de 
interesses (religiosas e etnicas). Os valores e 
costumes tradicionais são altamente valorizados e 
são usados e adaptados como parte do 
desenvolvimento do sentido de nacionalidade e, 
em particular, para ajudar a prevenir a 
disseminação do VIH. O bem colectivo é priorizado 
em relação a liberdade individual; os potenciais 
ganhos futuros significam que o sofrimento do 
presente vale a pena. 

Os indivíduos e grupos colocam grande 
importância nos seus próprios valores e crenças 
e oferecem pouco reconhecimento a aqueles 
dos outros. As políticas e programas tendem a 
ser construidos em volta da assunção não 
testada que os valores e crenças são comuns e 
são partilhados.
 Há valores e significados diversos e cada vez 
mais contestados; crescente estigma e culpa.

Um novo pacto global abrangendo a justiça 
social e a igualidade política leva a crescente 
intolerância de uma diversidade de valores, 
algumas vezes com a perda de valores 
tradicionais. A incorporação de uma gama mais 
diversa e representativa de perspectivas na 
tomada de decisão. 

Evolução das 
crenças, 
valores e 
significado 

Escolhas difíceis Legados e armadilhas Períodos de transição 

1

2

Os recursos internacionais partilhados e cada vez 
mais sustentáveis levam a capacidades 
reforçadas. No seio dos países Africanos, um 
influxo crescente e sustentável da assistência 
internacional, juntamente com mudanças nos 
termos de troca, permite que a infra-estrutura 
fundamental, os serviços públicos básicos e o 
acesso mais amplo ao tratamento do VIH e SIDA 
sejam expandidos e se mantenham a passo das 
necessidades das populações crescentes . A 
diversificação gradual das economias nacionais 
Africanas permite uma maior auto-suficiência 
durante um período muito mais longo.

A assistência externa não aumenta 
substancialmente, mas decisões difíceis e o uso 
efecitivo dos recursos existentes leva ao aumento 
de capacidades a longo prazo para as nações 
Africanas. No entanto, os recursos internos 
apenas crescem rapidamente no sentido dos 
finais do período do cenário.

Os fundos verticais, isolados e crescentes para o 
VIH e SIDA signiificam menos recursos para os 
outros programas de saúde e esgotam ao invés de 
construir recursos e capacidades para um 
desenvolvimento mais abrangente. Os recursos e 
capacidades de saúde geridos pelo estado não 
estão à altura das necessidades da população 
crescente. Inicialmente, existem muitos recursos 
mas eles não são coordenados, diminuindo ao 
longo do tempo.

Utilização de 
recursos 
e de 
capacidades

3

Unidade : 
coesão e 

solidariedade

Unidade : 
fragmentação e 
contestação

Unidade : 
coesão e 

solidariedade

Unidade : 
fragmentação e 
contestação

Unidade : 
coesão e 

solidariedade

Unidade : 
fragmentação e 
contestação

Crenças :  
respeito e 
tolerância

Crenças : 
intolerância e 
valores conflituosos

Crenças :  
respeito e 
tolerância

Crenças : 
intolerância e 
valores conflituosos

Crenças :  
respeito e 
tolerância

Crenças : 
intolerância e 
valores conflituosos

Recursos :  
coordenados e 

duráveis

Recursos : 
fragmentados e 
insuficientes

Recursos :  
coordenados e 

duráveis

Recursos : 
fragmentados e 
insuficientes

Recursos :  
coordenados e 

duráveis

Recursos : 
fragmentados e 
insuficientes
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Figure Comparação das forças motoras em cada cenário (continuação)Quadro

18 

Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.

Poder:
largamente legitimado e 

compartilhado

Poder : 
coercivo e com 
fins pessoais

Poder:
largamente legitimado e 

compartilhado

Poder: 
coercivo e com 
fins pessoais

Poder:
largamente legitimado e 

compartilhado

Poder: 
coercivo e com 
fins pessoais

Em alguns países, o VIH e SIDA permanece uma 
prioridade mais baixa que as outras questões de 
saúde e de desenvolvimento. As abordagens 
são centralizadas mas os líderes comunitários 
moldam as abordagens para que elas sejam 
relevantes para os contextos locais. A partilha da 
aprendizagem entre as diferentes comunidades 
e países aumenta à medida que os sistemas de 
troca de conhecimentos se desenvolvem. 

Sistemas de conhecimentos cada vez mais 
fragmentados e competindo. Aprendizagem e 
aplicação limitada pela sociedade, dentro e fora 
de África. As abordagens de prevenção e 
tratamento como questões separadas; foco nos 
aspectos médicos da saúde, não as causas e 
impacto mais abrangente. Uso de tecnologia 
biomédica cada vez mais limitado por: acesso 
limitado; frequente ruptura de stock dos 
medicamentos; falhanço de abordar as crenças 
subjacentes; competição ou integração ineficaz 
com os curandeiros tradicionais; atenção 
insuficiente a diversidade de línguas locais; e 
deteriorização da educação. O declínio nos 
sistemas de saúde pública mina a capacidade 
de monitorar, testar, e colectar dados – as bases 
cientificas para a avaliação da eficácia das 
intervenções desaparecem. Ao invés de 
prioridades competindo, existem sistemas de 
conhecimentos fragmentados e concorrentes.

Os recursos e assistência sustentáveis levam a 
crescente experimentação e partilha de 
conhecimentos entre as diferentes 
comunidades. Os recursos para a 
monitorização, testagem e tratamento do VIH e 
SIDA ajudam a fortalecer os sistemas de 
cuidados primários de saúde. Existe uma 
crescente integração entre sistemas e 
capacidades paralelos, com uma maior inclusão 
do conhecimento bimédico nos sistemas de 
cuidados tradicionais de saúde e vice versa.

Alinhamento e coopção de cima para baixo do 
poder e da autoridade formal e tradicional. As 
oportunidades e envolvimento das mulheres, 
jovens e pessoas vivendo com VIH e SIDA varia 
de país para país. Os líderes estatais aplicam 
realmemte os constrangimentos sociais com a 
ajuda dos líderes religiosos e tradicionais.

As fontes de poder e de autoridade cada vez 
mais  despedaçadas (entre grupos religiosos, 
tribais, locais e rebeldes) à medida que o 
governo e outras autoridades perdem o poder 
(minados por falta de recursos e capacidades 
combinadas com as condições associadas com 
a assiistência externa e oportunidades de 
comércio global).

Dentro de África, surge uma nova liderança – 
compreendendo as autoridades tradicionais, 
religiosas e políticas – mas alinhadas por uma 
visão partilhada de justiça social. A sociedade 
civil cresce mais forte em muitos países (dentro 
e fora de África), apoiada cada vez mais mais 
pelas mudanças no direito internacional e nas 
constituições nacionais.

Conhecimentos :  
prioridades concorrentes 
e partilha limitada

Conhecimentos :
devidamente elaborados e 

compartilhados

Conhecimentos :
devidamente elaborados e 

compartilhados

Conhecimentos :
devidamente elaborados e 

compartilhados

Conhecimentos :  
prioridades concorrentes 
e partilha limitada

Conhecimentos :  
prioridades concorrentes 
e partilha limitada

Produção
e aplicação
de
conhecimentos

4

Distribuição 
do poder
e autoridade

5
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• A utilização eficiente de recursos e capacidades

pode ser explorada numa continuidade entre

sistemas coordenados e sustentáveis e infra-

estruturas, e respostas fragmentadas e

subprovidas de recursos.

• O desenvolvimento e aplicação de

conhecimentos podem ser explorados numa

continuidade entre prioridades eficazmente

desenvolvidas e partilhadas, e prioridades

concorrentes e uma falta de partilha.

• A distribuição de poder e autoridade pode ser

explorada numa continuidade entre abordagens

coercivas e de interesse próprio e um empenho

partilhado por progresso e responsabilização.

Na Quadro 19, estas continuidades são expressas

graficamente como espectros, mostrando como as

forças motoras se manifestam em cada cenário e

permitindo que seja feita uma comparação visual.

Pontos de ramificação

Em cada um dos três cenários, as forças motoras

descritas acima manifestam-se de formas diferentes,

entrelaçando-se para criar uma história distinta

(Quadro 20). Há um conjunto de diferenças

fundamentais entre os cenários – designadas de

‘pontos de ramificação – que caracterizam estes

diferentes desenvolvimentos. Neste projecto, os

pontos de ramificação dos três cenários são

resumidos nas diferentes respostas que dão às

seguintes questões:

• Como é vista a crise e por quem?

• Haverá incentivos e capacidade para abordar a

crise?

Por exemplo, nos próximos 20 anos, os líderes

africanos irão reconhecer a crise que afecta os seus

países e continente? Caso a reconheçam, darão

enfoque somente à epidemia da SIDA ou alargarão os

seus esforços para incluir os problemas mais graves

da pobreza e subdesenvolvimento? Ao mesmo
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Comparação das forças motoras em cada 
cenário

Escolhas difíceis: a África toma posição

Unidade: 
coesão e 

solidariedade

Unidade: 
fragmentação e 

contestação

Recursos: 
fragmentados 

e escassos

Recursos: 
coordenados 
e sustentados

Conhecimentos:  
Efectivamente 
desenvolvidos e 
partilhados

Poder: 
legitimidade 
generalizada e 
partilhada

Crenças:  
respeito e 
tolerância

Conhecimentos: 
prioridades 

divergentes e 
pouca partilha

Crenças:  
intolerância 

e valores 
conflituosos

Poder: 
coercivo e para 

interesses 
próprios

Unidade: 
coesão e 

solidariedade

Unidade: 
fragmentação e 

contestação

Recursos: 
fragmentados 

e escassos

Recursos: 
coordenados 
e sustentados

Conhecimentos:  
Efectivamente 
desenvolvidos e 
partilhados

Poder: 
legitimidade 
generalizada e 
partilhada

Crenças:  
respeito e 
tolerância

Conhecimentos: 
prioridades 

divergentes e 
pouca partilha

Crenças:  
intolerância 

e valores 
conflituosos

Poder: 
coercivo e para 

interesses 
próprios

Unidade: 
coesão e 

solidariedade

Unidade: 
fragmentação e 

contestação

Recursos: 
fragmentados 

e escassos

Recursos: 
coordenados 
e sustentados

Conhecimentos:  
Efectivamente 
desenvolvidos e 
partilhados

Poder: 
legitimidade 
generalizada e 
partilhada

Crenças:  
respeito e 
tolerância

Conhecimentos: 
prioridades 

divergentes e 
pouca partilha

Crenças:  
intolerância 

e valores 
conflituosos

Poder: 
coercivo e para 

interesses 
próprios

Legados e armadilhas: O remoinho

Períodos de transição

Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

19
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Figure Pontos de ramificação e diferentes histórias nos cenáriosQuadro

21 

Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenários Project.

Escolhas difíceis  Pontos de 
ramificação 

Legados e armadilhas  Períodos de   
transição 

Como é que a 
crise é vista?

E por quem?

Haverá incentivos 
para lidar com 
a crise?

E capacidades?

Grande crise de 
desenvolvimento.

Líderes africanos.

Sim. Embora o  VIH 
seja visto como um 
desafio entre muitos 
outros.

Sim. Principais 
esforços nacionais 
para reconstruir a 
capacidade visando 
responder à 
epidemia. Principal 
ênfase em prevenção 
e terapia anti-retroviral 
para manter a 
capacidade  
essencial.

Em grande medida 
uma crise médica. O 
VIH é abordado isolado 
do seu contexto 
económico e social.

Por muitos, mas sem 
acção coordenada 
eficaz.
Sim. Todavia, o 
financiamento causa 
uma chamada ” 
indústria da SIDA”.

Não. Inicialmente, um 
alto nível de recursos 
leva a uma duplicação 
desnecessária de 
esforços não 
coordenados. A SIDA 
reduz a capacidade de 
resposta em países de 
alta prevalência do VIH.

A SIDA como metáfora 
da crise global.

Sociedade civil, África, e 
a comunidade mundial

Sim. A SIDA é um cata-
lisador essencial para 
uma  reconfiguração 
das prioridades 
internacionais e 
nacionais.
Sim. Principal 
mobilização de recursos 
nacionais e 
internacionais.

tempo, os governos ocidentais e as instituições

multilaterais irão partilhar a sua percepção da crise?

No caso positivo, harmonizarão e alinharão os seus

esforços para a abordar com os governos africanos,

ou será que os líderes africanos serão forçados a

contar só com os seus próprios recursos?

O Quadro 21 ilustra como os pontos de

ramificação influenciam as diferentes histórias dos

cenários.

Interacções que criam a dinâmica
dos cenários

As interacções das forças motoras criam a dinâmica-

chave dos cenários. Dão – se aqui alguns exemplos

sobre a maneira como os elementos de histórias

específicas podem ser influenciados por interacções

entre essas forças.

Programas de combate ao VIH e à SIDA 

Todas as cinco forças motoras determinam a

eficácia de programas de combate ao VIH e à SIDA.

A eficácia de tais programas requer recursos

adequados e sistemas robustos. Precisam de ser

baseados em boas provas científicas; ter níveis

elevados de apoio tanto das autoridades

tradicionais (líderes religiosos, chefes tribais, etc.)

como das autoridades estatais; e devem estar em

consonância com a melhor resposta ao VIH e à

SIDA. Crenças prejudiciais sobre o VIH e a SIDA

devem ser abordadas por programas que

promovam valores influenciando uma mudança

positiva de comportamento e o uso de

medicamentos.

O nível de coesão social numa sociedade parece

constituir um factor importante na protecção contra a

exposição ao VIH: grandes diferenças de riqueza,

mercados do trabalho que dividem famílias, ou a falta

de confiança social, tudo isto pode ter um impacto

negativo na sustentabilidade da mudança de

comportamento. Um bom nível de paz e estabilidade

é também vital para o desenvolvimento das

respostas ao VIH e à SIDA: embora o impacto de

Figure Pontos de ramificação dos cenáriosQuadro

Forças da mudança 

20

Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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e capacidades para 
enfrentar a crise?
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conflitos na propagação do VIH  ainda não seja

completamente conhecido, grandes movimentos de

pessoas dificultam a introdução de políticas e

programas eficazes.

Acesso e utilização do tratamento da SIDA

O acesso e utilização do tratamento da SIDA

dependerá da relação entre a produção e aplicação

de conhecimentos (que influenciará os tipos de

tratamento que são desenvolvidos) e a eficiência da

utilização de recursos e de capacidades (que irão por

sua vez ditar até que ponto o tratamento pode ser

disponibilizado). Crenças, valores e significados

também desempenham um papel importante – são

determinantes importantes da aceitabilidade e

utilização dos serviços, mesmo onde eles estão

disponíveis.

Relações de género

As relações de género são moldadas pela

distribuição de poder e autoridade. Baseiam-se em

crenças culturais associadas ao estatuto dos homens

e das mulheres. Por sua vez, a natureza das relações

de género afecta a dinâmica nas famílias e

comunidades, incluindo a capacidade de se

manterem unidas e o seu subsequente

desenvolvimento económico.

Forças pré-determinadas 

As forças pré-determinadas consideradas no

processo de construção dos cenários incluem a

localização geográfica da África, a sua massa

terrestre e climas variados, e a diversidade das suas

culturas e etnias.

Nos países africanos, há evidências que apoiam

a ideia de que a população continuará a crescer

(embora com algumas reduções localizadas): prevê-

se que a população atinja 1.29 biliões em 20251. Em

números reais, tanto as populações urbanas como

as rurais irão aumentar, embora as populações

urbanas possam crescer mais rapidamente do que

as populações rurais.

É também provável que a estrutura da família

continue a mudar por causa da urbanização e que a

religião continue a ser importante.

Choques e descontinuidades radicais 

O projecto também identificou cinco categorias

fundamentais de choques: guerra e conflito; colapso de

sistemas ecológicos; fome; doenças emergentes e

esporádicas; e choques globais, políticos e económicos.

Porém, por uma questão de simplicidade, os

participantes e a equipa do projecto decidiram não

incluir tais choques ou eventos dramáticos nos

cenários porque iriam introduzir descontinuidades

radicais.

Assumiu-se que não haverá choques externos

importantes, tais como guerras mundiais, pandemias

de gripe, ou mudanças climáticas significativas. Além

disso, assume-se que os mecanismos de

transmissão do vírus – e as actuais vulnerabilidades

biológicas à infecção do VIH – não vão mudar

durante os próximos 20 anos.

Se estes choques externos acontecerem, terão

provavelmente um impacto significativo sobre a África

e sobre a capacidade do mundo de abordar

eficazmente a epidemia da SIDA. 

1 ONU, Division de la population (2003) World population prospects:

The 2002 revision, and World urbanization prospects: The 2001 revision,

Disponível no seguinte endereço : http://www.un.org
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Secção 4  Escolhas difíceis:
A África assume uma posição  

Este cenário é contado como o guião de um filme-documentário produzido em 

2026, incluindo observações de vários líderes e especialistas africanos. 

Descreve as escolhas económicas, sociais e éticas difíceis que os líderes e 

governos têm de fazer a fim de criar uma renovação nacional.

 

O leão africano levanta-se do seu esconderijo

e ruge em desafio através da terra clamorosa: 

– o seu rugido elimina todos as divergências e todos os conflitos.

O hipopótamo, o elefante e o búfalo, sem disputa,

dirigem-se, com ruídos surdos, às lagoas para beber: 

– mas toda a terra que vê, governa.

Avança calmamente sobre osso seco pelo sol e espinho frágil 

cheirando os céus amarelados de um novo dia: 

– o poder emana em sua volta como a luz da madrugada.

— Brutus D. in: Pieterse C, ed. (1971) South african poets: Poems of exile. 

London, Heinemann. Entitled “Lutuli: December 10th 1961”.
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Conto folclórico

Era uma vez, numa pequena aldeia chamada
Ogundugbwe, vivia uma comunidade de animais: 
Big Gentle Elephant, Fearless Lion, Tactful Monkey,
Sleepy Jackal, Hard-nosed Mouse, Obedient Hyena,
e Beautiful Zebra.

A vida nunca fora fácil, mas agora estava a tornar-se
mais difícil – uma doença estava a matar todas as
culturas e havia muita fome. Quando o número de
mortes começou a crescer, Fearless Lion, o chefe de
Ogundugbwe, decidiu convocar todos os animais
para uma reunião de emergência na praça do
mercado.

Disse, “Convoquei-vos para que juntos possamos
pensar sobre o que devemos fazer.” Sleepy Jackal
gritou, “tenho uma solução!… Que tal se fossemos
pedir comida e ajuda às aldeias vizinhas e terras
distantes? Afinal não é o que sempre fizemos?”
“Não… não… não…” rugiu o Fearless Lion. “Durante
vários anos procurámos no exterior soluções para os
nossos problemas. Essas soluções nunca
apareceram! Às vezes, os estrangeiros até pioraram
as coisas para nós!”

“Hoje, nestes tempos difíceis, temos de contar com
as nossas maneiras e valores tradicionais. Temos de
nos unir e trabalhar juntos. Temos de deixar de lutar
uns contra os outros e partilhar com os outros o que
quer que tenhamos,” explicou o Fearless Lion.

Houve um breve silêncio entre os animais, e depois a
Beautiful Zebra falou. “Se todos os machos da nossa
aldeia não têm resposta, então eu, como fêmea,
tenho algo a dizer!”

“A primeira coisa que nós devemos fazer é racionar a
nossa comida. Assim, temos de recolher todas as
nossas reservas de alimentos e armazená-las num
celeiro comunal. Depois alguém, proponho o nosso
chefe, Fearless Lion, com a ajuda da Obedient
Hyena, poderá distribuir os alimentos conforme for
indicado.”

Todos concordaram e o Fearless Lion dirigiu-se
directamente ao Sleepy Jackal e Hard-nosed Mouse
e disse, “Ordeno-vos que abandoneis de imediato os
vossos hábitos de preguiça e roubo. Muitos
concidadãos nossos já nos deixaram! Muitos estão
ainda a morrer! Se esta doença mortífera continuar a
destruir as nossas culturas, tudo o que teremos
serão as nossas reservas alimentares. Nestas
circunstâncias, eu, Fearless Lion, não poderei tolerar
quaisquer desvios no seio da nossa comunidade…
Não tolerarei a indisciplina… e não tolerarei quaisquer
disperdícios!”

“Mas, nosso respeitado Chefe, Fearless Lion,”
desafiou Tactful Monkey, “Porque é que só nos
preocupamos com comida? O que é que vamos
fazer em relação à doença que está a matar as
nossas plantas? Talvez devêssemos tentar produzir
outras culturas que a doença não possa afectar?”

“Ho, eu sei o que fazer,” disse o Big Gentle Elephant.
“Podemos criar abelhas e colher o mel. A doença
mortífera não pode tocar nas nossas abelhas ou no
nosso mel.”

Os animais de Ogundugbwe passaram grande parte
do tempo na quinta das abelhas enquanto ainda
passavam por períodos difíceis. Com a o
racionamento cuidadoso da comida, Fearless Lion e
os seus concidadãos animais conseguiram reduzir o
número de mortes na aldeia. Mas a doença
misteriosa permaneceu por um período de tempo
muito longo.
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Avaliação de um mundo

Há 25 cinco anos, muitos países
africanos enfrentavam uma catástrofe
– mas tal catástrofe não aconteceu.

No ano passado, a famosa cineasta Miriam Muntu decidiu criar um registo dos

pontos positivos no Cenário Escolhas Difíceis, documentando o que designa

como “acto de equilíbrio”, gerido por líderes africanos e seus povos, na sua luta

para mitigar os impactos mais imediatos do sub-desenvolvimento e da pobreza,

respeitando as tradições e costumes do passado ao mesmo tempo que

construíam o futuro.

Em todo o continente, estavam a ocorrer mudanças sociais e económicas

profundas e preocupantes, particularmente em países de alta prevalência. As

pessoas falavam dos danos psicológicos inevitáveis a indivíduos, especialmente

a crianças tornadas órfãs pela epidemia e famílias destruídas pelo impacto da

SIDA; redução da capacidade dos estados; desafios regionais e domésticos à

segurança; aumento das distorções demográficas; perda da memória social e

institucional; e perdas profundas e duráveis das capacidades produtivas e

criadoras da sociedade. Eram tensões que nenhum país tivera de enfrentar nos

tempos modernos: não havia precedentes.

Este não era um período de abundância para os países africanos – não havia

um plano equivalente ao Plano Marshall, nenhum pacote de apoio internacional

oferecendo a salvação. Neste contexto, o filme realça as escolhas difíceis que

os líderes africanos tiveram de fazer.
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Edição especial: Filme de Miriam Muntu: Escolhas Difíceis

ONUSIDA/L. TAYLOR
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A série da Sra Muntu compreende quatro partes que descrevem os

eventos ocorridos em África nos últimos 25 anos.

“Os primeiros anos” escreve o período inicial, quando uma nova geração

de líderes estava a desenvolver uma nova visão para os seus países.

“Os anos da construção” examina as escolhas difíceis que esses líderes

tiveram de fazer, ao guiarem os seus países em prol da auto-suficiência e

prosperidade.

“Vivendo num mundo com SIDA” discute os desafios de ter de

enfrentar a epidemia e os benefícios de o fazer.

“Anos de recompensa” examina o nível onde a África se encontra

actualmente, e como o desenvolvimento nacional foi moldado, e ajudado a

moldar, pela cooperação regional e pan-africana.

Nesta edição especial de Avaliação de um mundo, fornecemos um

guião completo das quatro partes do documentário e depois

esboçamos a epidemiologia e os custos da resposta africana à

epidemia da SIDA.

A equipa editorial de Avaliação de um mundo desenvolveu um resumo e

diagrama visando orientar os leitores através das principais escolhas difíceis e

actos de equilíbrio constantes do guião do filme.

1. Os interesses do estado como um todo versus os interesses individuais

das comunidades, e os direitos individuais versus o bem colectivo.

Inevitavelmente, isto implica gestão da dissidência.

2. Crescimento económico imediato versus investimento de prazo mais longo

em capital humano.

3. Escolher como direccionar os recursos – a prioridade deverá ser desenvolver

rapidamente as competências e capacidades de uma minoria essencial para

a construção e manutenção das funções do estado, ou despender mais

recursos em serviços para todos e alívio da pobreza em geral.

4. Navegar entre tradições culturais de ajuda e de reforço do risco.

5. Equilibrar a construção da nação com alianças regionais e pan-africanas

fortes; e liberdade do controlo externo com os benefícios de recursos

externos.

6. “Protecção das mulheres” versus aumento da liberdade das mulheres.

7. Determinação do enfoque dos programas de combate ao VIH e à SIDA:

prevenção “dirigida” versus prevenção generalizada; tratamento apenas

para quadros-chave ou tratamento para todos.

8. As necessidades das zonas rurais (incluindo a reforma agrária) versus os

benefícios da urbanização e do desenvolvimento industrial.

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 21, NÚMERO 5
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Escolhas difíceis: dinâmicas principais Quadro

22 

Economia

Cultura

Direitos 
do indivíduo 

e comunidade

Interesses 
do estado

Crescimento 
imediato

Investimento 
a longo prazo 

em capital 
humano 

Visando 
trabalhadores 

‘essenciais’

Serviços universais, 
alívio da pobreza

Revigorar 
os pontos 

culturais fortes 

Encorajar 
renovação 

cultural

Segurança Género
Autonomia nacional Benefícios 

de recursos 
externos

‘Protecção’ 
da mulher

Emancipação 
da mulher

Foco e alvo Tratamento 
e prevenção 
para todos

Reforma rural Urbanização 
e indústriaPrograma 

de combate à SIDA Desenvolvimento

Governo

Estabelecimento 
de prioridades

Esco lhas di f íce is
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Camera action
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Camera actionCamera actionCamera action

Montagem inicial da

sequência filmada num

formato vox-pop com

pessoas a falar na rua.

Narrador, falando

enquanto caminha pelas

ruas movimentadas de

uma cidade africana.

Ouve-se um suave bater

de tambor vindo de

algures em frente do

narrador.

O narrador chega junto

de um grupo local

tocando tambores para

o público na esquina de

uma rua – à medida que

o toque dos tambores se

torna mais rápido, o

narrador volta-se e

continua a falar para a

câmara.

Acção da câmara Guião

Homem: Esta história começa e termina com a liderança. Se os nossos líderes

tivessem sido fracos, então nós estaríamos a contar uma história muito diferente.

Mulher (1): Não se tratou de implicar toda a gente, mas sim como implicar

pessoas em número suficiente, sem perder a visão do futuro.

Mulher (2): Estávamos numa viagem de novo despertar – uma viagem

profundamente ética e moral.

Narrador: Em 2005, parecia que muitos países em África estavam a

enfrentar uma catástrofe iminente. Em todas as frentes, a crise

aumentava:

• O subdesenvolvimento crónico estava a ser agravado pela dívida, a

corrupção, o desemprego crescente e o crescimento da população

dependente de serviços públicos em declínio;

• A ajuda ao desenvolvimento trazia grandes custos de transacção e

era guiada por constantes mudanças das agendas dos doadores;

• A marginalização económica do continente estava a agravar-se;

• A violência e a guerra continuavam e alguns conflitos pareciam não

ter solução.

E a SIDA piorava tudo. Mesmo os países onde a epidemia não atingia

proporções trágicas não se podiam alhear do destino dos seus vizinhos.

Os efeitos da estagnação económica, da degradação institucional, dos

conflitos, e da SIDA não conheciam fronteiras nacionais.

Mas essa catástrofe não aconteceu.

E perante estes desafios, a África não só sobreviveu como também

começou a se desenvolver em grandes partes do seu território. Em

alguns países, começaram a aparecer líderes fortes e eficazes que

estavam prontos a fazer frente à crise de desenvolvimento humano.

Limitados pela escassez de recursos – e precisando de ultrapassar as

divisões étnicas, religiosas e sociais – enfrentaram os problemas dos

seus países tomando decisões difíceis e, às vezes controversas, e

gerindo tensões potencialmente traiçoeiras. Deram um forte exemplo

que muitos outros começaram a seguir.

E, na maior parte, com sucesso.

Para podermos compreender o que se passou, temos de fazer a

seguinte pergunta fundamental: de onde vieram esses líderes ?

Edição Especiale: filme da Miriam Muntu: Escolhas Difíceis

Transcrição do cenário: Escolhas Difíceis

Parte 1: os primeiros anosO
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O ruído da rua deixa de

se ouvir. O narrador

entra numa biblioteca

poeirenta com grandes

estantes, onde o

Professor Doutor

Damilola Oyo está a ler

junto da janela – a mesa

está cheia de livros. O

narrador dirige-se a ele,

senta-se e cumprimenta-

o. Neste momento, o

narrador não fala para a

câmara.

A câmara volta a registar

a conversa, no momento

em que os intervenientes

abanam as cabeças.

O narrador entra num

gabinete cheio de

plantas e sauda a

Professora Betty

Amanzi,que esta vestida

com um brilhante traje

nacional.

Equilibrando a força

com a democracia

Uma crise – o passo

em frente...

Narrador: Conheci o Professor Damilola Oyo na Universidade de Lagos

onde ele tem estado a estudar esta questão de líderes e liderança na

História africana e fiz-lhe a pergunta.

Professor Oyo (falando com entusiasmo evidente): A história de África moldou os

seus líderes. Desde as lutas anti-coloniais dos finais dos anos 50 até princípios

dos anos 90, a África foi dominada por autocracias civis, ditaduras militares ou

pseudo-democracias. Havia estados de partido-único e estados sem partidos,

ou estados onde os partidos governantes reprimiam a oposição.

Experiências ideológicas incluíam o socialismo, e mesmo algumas formas de

governação consensual – onde grupos quase díspares coexistiam num estado

único, em parte através da colaboração das suas elites governantes. Porém,

variantes do capitalismo tornaram-se a norma. A verdade é que as diferentes

ideologias muitas vezes disfarçavam simplesmente o carácter patrimonial e por

vezes cleptocrático dos sistemas.

Narrador: Lembro-me ter lido que, até finais de 1990s, crescia a pressão

do povo em prol de uma governação mais democrática, transparente e

responsável nos países africanos, uma tendência que os países

ocidentais, especialmente os doadores, acolheram com satisfação.

Professor Oyo: Isso é verdade – as populações africanas exerciam pressão em

prol de mudanças; a sociedade civil estava a ser cada vez mais activa e vocal,

com apoio crescente do estrangeiro. Deste modo, nos princípios do Século XXI,

a África tinha um número maior de líderes eleitos democraticamente  do que em

qualquer outro período da sua história. Por sua vez, o movimento crescente de

mudanças permitiu que uma nova geração de líderes mudasse a face da África.

Narrador: Como é que essa nova geração de líderes afectou a política

africana?

Professor Oyo: Alguns países tinham um processo de maturação política, uma

sociedade civil forte e níveis elevados de educação cívica. Em outros países, os

candidatos da velha guarda mantinham-se no poder – alguns com recurso à

força, e outros graças a erros da oposição.

Em 2010, a África tinha uma mistura de líderes: obviamente que alguns dos

velhos cleptocratas se mantinham – e tinham surgido outros mais novos – mas

em outros países havia líderes democraticamente eleitos quer de antigas famílias

políticas como de novos contextos políticos, incluindo um número crescente de

mulheres.

Narrador: Todavia, independentemente das suas origens, quase toda a

nova geração de líderes tinha uma coisa em comum…

independentemente do nível de prevalência do VIH que combatiam, todos

eles reconheciam que a  África enfrentava uma crise sem precedentes

que precisava de novas soluções políticas e respostas compartilhadas às

dificuldades económicas comuns, aos ciclos de conflito, ao absentismo

crescente, aos problemas de prestação de serviços pelo sector público e

à falta de recursos humanos. As tentativas iniciais de colaboração

regional e de unidade pan-africana tinham começado a produzir

resultados encorajadores. A Prof. Doutora Betty Amanzi estudou

especificamente as mudanças que ocorriam nessa altura em África.

O narrador senta-se e pergunta: E então, os líderes perceberam a

gravidade do problema?

Professora Amanzi: Oh sim, os líderes a todos os níveis compreendiam

perfeitamente que o continente estava em crise. O optimismo da geração pós-

colonial  estava a ficar uma recordação distante. O crime, a pobreza, e a doença

eram tão graves como nunca – em alguns lugares tinham mesmo piorado. Os

serviços estavam a desmoronar-se. A esperança de vida em alguns países estava
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Acção da câmara Guião
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Acção da câmara Guião
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A câmara mostra um

grande gráfico-cartaz

na parede e o amplia. 

A Professora Amanzi

continua a falar

enquanto a câmara

mostra o cartaz, e

quando a câmara volta a

mostrá-la no seu

gabinete.

População com ou sem SIDA, África do Sul 
e Uganda, 2000 e 2025 

África do Sul
Grupo etárioHomens Mulhers 

20002000 20252025

100+ 
95-99 
90-94 
85-89 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5-9 
0-4 

 

Q
ua

dr
o

23 
População actual avaliada e projectada
População hipotética na ausência de SIDA

01 12 23 3

Homens Mulhers 

01 12 23 3

Uganda

Fonte : UN Population Division 

População (milhões) População (milhões) 

Grupo etárioHomens Mulhers 

2000 2025 

85+ 
80-84 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
30-34 
25-29 
20-24 
15-19 
10-14 
5-9 
0-4 

02 24 46 6

Homens Mulhers 

02 24 46 6

População (milhões) População (milhões) 

a baixar – em grande parte por causa da SIDA. Os líderes corruptos e ineficientes

eram legião. Ao mesmo tempo, as restantes promessas mundiais de ajuda eram

muitas vezes baseadas na percepção do norte dos problemas e soluções, e a

ajuda era volátil, imprevisível e muitas vezes utilizada de maneira ineficaz.

Professora Amanzi: Em alguns países com alta prevalência do VIH, os líderes –

incluindo líderes religiosos e empresários – reconheceram o impacto a longo

prazo do VIH na mudança demográfica e tentaram aprender com os países onde

liderança forte lograra alcançar um certo êxito no controlo da epidemia. Outros

avaliaram as medidas que haviam sido tomadas pelos países que tinham

mantido as taxas do VIH extremamente baixas. Tornava-se evidente que nenhum

país poderia permanecer isolado como uma ilha perante o impacto da epidemia:

O VIH não respeitava fronteiras. 

Todavia, a SIDA não era o único desafio – em muitos países, nem era mesmo o

desafio mais importante – mas nos países onde a epidemia era mais grave,

serviu como metáfora da luta que a África estava a enfrentar.

Narrador: Então o que é que eles fizeram?

Professora Amanzi: Em 2010, de uma forma ou de outra, muitos líderes estatais

tinham exposto visões fortes sobre o caminho a tomar. E não era apenas uma ideia

turva, mas um objectivo concreto – implicando maior autonomia económica,

melhor utilização de recursos internos e externos, e um verdadeiro objectivo de
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Professora Amanzi

levanta-se e dirige-se à

janela enquanto fala.

A Professora Amanzi

volta-se da janela e

continua a falar para o

narrador sentado.

A câmara foca o narrador

nos corredores vazios e

desarrumados de um

edifício do governo

A câmara e o narrador

entram num pequeno

gabinete vazio. Sobre

uma mesa há um

computador e um

telefone, mas este não é

o gabinete de um

funcionário superior

trabalhando numa

empresa rica – as

paredes necessitam de

pintura e uma nova mesa

e cadeira seriam bem-

vindas.

desenvolvimento sustentável a longo prazo.

Nessa altura, ou mesmo antes, havia certamente evidência de uma vaga de

opinião de que os africanos precisavam de encontrar as suas próprias soluções, 

e lembrar as suas próprias tradições – recuperar alguma coisa dos seus próprios

sistemas de valores, políticos e sociais, – a fim de construir um futuro melhor. 

Os melhores líderes reagiram ao novo estado de espírito das pessoas (estado de

espírito do qual eram produto). Embora houvesse uma grande variedade nas

visões que desenvolveram, em muitos casos promoviam um novo senso moral

sobre o caminho a tomar pelos seus países.

Narrador: Falando disso nesta altura sugere uma passagem suave—mas

esteve longe de ser fácil…

Professora Amanzi: Tem razão, o encontro dos cérebros do continente não foi

mágico… Embora tais abordagens tenham obtido o apoio de alguns, entre

outros havia grandes dúvidas. Potências regionais rivais estavam particularmente

desconfiadas mas, encorajadas pelos princípios do pan-africanismo e os

exemplos dados por outros, consideraram que melhorar as relações com os

seus vizinhos e assegurar a cooperação transfronteiriça tinha o seu valor. 

A influência dos blocos regionais económicos e comerciais estava a crescer.

Gradualmente,  desenvolveram o forte espírito de pan-africanismo que

observamos actualmente.

Narrador: Isso também aconteceu dentro dos países…?

Professora Amanzi:  Às vezes sim, às vezes não – alguns líderes trataram com a

oposição pela força, outros tentaram ganhar o apoio popular.  Sempre que

alguém tenta impor uma ideia, ele – ou ela – encontra oposição.

Sabe, as capacidades humanas e financeiras eram limitadas e, claro que em

alguns países, grande parte da autoridade e legitimidade das instituições e

partidos políticos havia sido corroída. Os instrumentos estatais de poder e

controlo estavam enfraquecidos pelas pressões que enfrentavam. A

desmoralização e a pouca capacidade de muitos exércitos eram agravadas por

elevadas taxas de prevalência do VIH nas suas fileiras. Com algumas excepções

importantes, os investimentos em empresas não estavam a aumentar. Além

disso, o impacto mais vasto da epidemia da SIDA, bem como as disputas

crescentes relativas a recursos naturais e a distribuição das receitas do estado,

mostraram que o caos não estava muito longe.

Narrador: Gostaria que Hulda Esi me dissesse como foi que a África saiu

da penumbra. Nesse período, Hulda trabalhava na administração local

num país com alta prevalência do VIH.

Esi: Foi um período estranho, um grande período. Os acontecimentos mudavam

rapidamente. Sabiamos que havia uma crise. Não é algo que te afecte apenas

um dia. Não. Mas gradualmente, com o desmoronamento de tudo, as pessoas

aperceberam-se deste sentimento de quase fatalidade. E claro que houve um

momento em que sentimos que devíamos tomar o nosso destino nas nossas

próprias mãos. As palavras do nosso líder deram-nos muita esperança. Ela falou

com sinceridade. Se nada fizéssemos, quem o faria? Tínhamos de estar

preparados para enfrentar a crise de desenvolvimento que a África tinha pela

frente e a propagação da epidemia – e inverter tudo.

Narrador: Depois, quem viu primeiro o problema?

Esi: Bem, apareceram muitos líderes que constataram que era preciso mobilizar

recursos humanos, sociais e financeiros em todas as áreas de actividade do

estado, e que precisavam dos recursos e empenho de líderes locais e

tradicionais.

Os líderes locais foram os primeiros a dizer que os seus povos estavam numa

crise social e política. A remodelação do estado deu-lhes uma oportunidade: a

cooperação podia significar postos-chave para os líderes locais e, para as suas
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Respostas locais,

orgulho nacional

Guião
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Acção da câmara
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Acção da câmara
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Narrador dirigindo-se

para um café e falando à

câmara

Os três hóspedes estão

sentados a uma mesa. A

câmara e o narrador

juntam-se a eles durante

a conversa.

Cooperação e

negociação

populações, melhor oportunidade de obter água potável, melhores estradas,

perspectivas mais brilhantes. Infelizmente, as preocupações principais de alguns

deles eram menos altruístas. Estavam interessados em aproveitar todas as

oportunidades para inverter o declínio do seu poder e relevância política.

Mas também me lembro de líderes que realmente acreditavam que o futuro

da África estava em regressar ao passado rural ou numa revolução de pés

descalços da população urbana pobre, embora outros considerassem isso como

um sonho romântico. E havia aqueles que pretendiam realmente recuperar a rica

história dos seus próprios países e consideravam os líderes religiosos e locais

como essenciais para a regeneração das instituições e sistemas de valores. De

qualquer maneira, ajudaram a inspirar uma nova visão de desenvolvimento.

Narrador: Muitas pessoas fora do continente queriam incitá-los – grande

parte das ‘boas práticas’ de desenvolvimento em todos os sectores de

desenvolvimento chamavam a atenção para o papel crucial das

respostas locais. Convidámos os nossos dois professores e Esi a se

reunir e discutir as ramificações mais vastas, especialmente em

relação à resposta ao VIH e à SIDA, da liderança africana assente em

dois pilares – o poder formal do estado e as redes de poder tradicionais

e locais.

Professora Amanzi: Através das autoridades tradicionais e das instituições locais,

os governos africanos puderam reunir informações e acabar com divergências –

não estou querendo dizer que isto fosse correcto, mas a realidade é que estes

eram meios eficazes para pacificar pessoas conflituosas e poderosas e manter paz

e estabilidade relativas.

Professor Oyo: Claro que, certamente, onde falhasse a persuasão, alguns dos novos

líderes usavam a força, mesmo perante apelos internacionais. Os governos tomaram

medidas para possuir o monopólio quase total do uso da força na sociedade, mas

também deram grande ênfase ao respeito pelos sistemas de governação local e do

estado de direito, e a maioria investiu num sistema judicial eficaz – embora nem

sempre totalmente independente.

Esi: Além disso, a colaboração de líderes tradicionais ou de administradores locais

criou uma nova energia, embora os líderes estatais nunca abandonassem o poder.

Em muitos países, isto até resultou numa abordagem  administrativa que poderia

ser descrita como descentralização controlada ou gerida. Na realidade, diria que

estava longe de ser uma estratégia liberal – era mais uma espécie de

“autoritarismo inclusivo”.

Professora Amanzi: Mas isso não era fácil… Sabe, esses líderes tinham de

equilibrar os interesses do estado como um todo com os interesses das

comunidades, mas de maneira a não serem vistos como estando a favorecer

qualquer dessas comunidades individuais.

Narrador: Então, o que foi que os uniu?

Esi: : Nos primeiros anos, quando algumas das escolhas eram realmente difíceis,

a única coisa que unia as pessoas de alguns países era um empenho pela

construção da sua nação. Mas isso não tornou mais fácil evitar os conflitos de

identidade religiosa ou tribal.

Professora Amanzi: Alguns líderes queriam reinstalar um estado pré-colonial.

Eram mais conservadores e resistentes a ideias e influências externas e não

africanas, e estabeleceram relações muito fortes com grupos religiosos e líderes

tradicionais.

Professor Oyo: Depois havia aqueles que apenas queriam certificar-se que o que

buscavam na tradição era o melhor – ou podia ser adaptado para fornecer o

melhor – para o seu povo.

Guião
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Mantendo uma

tripulação minima

Mas qualquer que fosse o caminho, tais líderes sabiam que estavam na

melhor posição para tomar decisões, e que tinham o apoio de um pessoal de

conselheiros e tecnocratas cada vez mais capazes.

Narrador: Parece que havia algumas escolhas difíceis a serem feitas

em relação à administração estatal – escolhas entre diferentes forças

sociais, abordagens de desenvolvimento económico, segurança… a

lista é enorme. Obviamente que onde a administração estava

enfraquecida devido à SIDA, não podia fazer face a tudo – e como foi

que decidiram quem devia ou não ter acesso a medicamentos anti-

retrovirais?

Professora Amanzi: Tem razão, foi difícil – os governos tinham de decidir que

pessoal essencial teria acesso a terapia anti-retroviral quando tantas outras

pessoas dela precisavam. Foi um pesadelo estabelecer os critérios para esse

acesso. Os militares eram muitas vezes os primeiros na lista, os administradores

e os políticos do governo pareciam dirigir-se sempre a dispensários privados e

em alguns casos, havia esquemas específicos de acesso à terapia anti-retroviral,

tal como para os professores.

Esi: A questão era: que tipo de pessoal essencial manter? Mas as prioridades

não eram só estabelecidas em relação ao VIH e SIDA. Líderes diferentes

escolhiam prioridades diferentes, de acordo com as necessidades, fraquezas ou

pontos fortes dos seus países. Às vezes, isso implicava fazer sacrifícios – apoiar

habilitações profissionais e técnicas à custa do ensino primário universal; ou

escolher entre habitação urbana ou estratégias de desenvolvimento rural.

Narrador: O problema era, obviamente, que perante estas escolhas

difíceis, a tolerância relativamente a oposição era cada vez mais

limitada.

Professor Oyo: Sim, mas na maioria dos lugares a divergência era tolerada. Claro

que havia tolerância até ao ponto de poder ser gerida. Muitos governos

cooptaram a sociedade civil local e líderes tradicionais atribuindo-lhes cargos de

assessores, acesso ao financiamento estatal, ou prémios por ‘serviços à nação’.

Na verdade, devemos realçar que esta estratégia de cooptação reduziu a crítica

pública ao governo pelo terceiro sector vocal e pelas autoridades tradicionais.

É verdade que havia um aspecto negativo – a confiança pública foi reduzida

e havia poucas ideias novas.

Narrador: Surpreendentemente, conseguiram construir uma nação unida

– havia e ainda há, uma vontade clara de trabalhar mais estreitamente.

Então, qual era a cola?

Professor Oyo: A prestação de contas dos líderes aos níveis federal, provincial

e comunitário aumentou, apoiada pelo desenvolvimento de tecnologias de

informação e de comunicação social. Aprenderam a negociar entre si e

adaptaram e aprenderam uns com os outros. Isto não quer dizer que todas as

tensões estavam ultrapassadas – longe disso. Em particular, líderes sem

escrúpulos – haverá sempre alguns – ainda estavam preparados para utilizar as

divisões étnicas e religiosas, ou para incitar à xenofobia para fins políticos a

curto prazo…

Esi interrompe: Mas mesmo onde as divisões sociais estavam controladas,

houve retrocessos em manter tão firmemente as rédeas do poder. É difícil

encorajar um espirito de empresariado, quer em programas e abordagens

propostas pelas ONGs quer na administração de políticas governamentais.

Professora Amanzi: Foi um equilíbrio difícil de alcançar para muitos líderes…

Mas nesta fase inicial, a maioria estava preocupada em pôr a sua casa em

ordem – criando apoio, e um forte sentido de identidade nacional e

responsabilidade compartilhada entre a classe média e educada e em todos os
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O narrador volta-se para

a câmara enquanto se

afasta da mesa,

lançando um olhar para

o grupo.

O narrador volta a dar

um longo olhar a todos

os elementos do grupo,

e o ecrã fica preto.

grupos étnicos e religiosos. Estavam a tomar o mais difícil dos primeiros passos

– criar esperança. Precisavam de galvanizar o seu povo e, claro, instalar

confiança, realizando o que tinham prometido. Os governos agarraram-se à ideia

que um sentido de estabilidade ou controlo estatal forte pode encorajar a

confiança de investidores…

Esi: Várias vezes, durante este período, voltamos à importância da ideologia.

Lembro-me que um dos lemas era, “como quer que os seus filhos se lembrem

de si?” Muitos traçaram os seus ideais num contexto de pan-africanismo,

mesmo se esta não fosse a realidade política. Houve um governo que enfatizou a

‘negritude’, e outro defendeu o anti-imperialismo… Alguns entraram em contacto

com o seu povo – talvez graças a eventos espectaculares; outros incluíram

artistas populares, sabe, DJs e cantores, dramaturgos e cineastas. Para outros, o

braço de ferro nunca esteve muito distante do ponto de vista.

Narrador: Parece que queriam que o povo compreendesse que não havia

milagres, mas que as coisas iriam melhorar… que bases duradoiras,

particularmente para o combate à SIDA, estavam a ser criadas…

Narrador: Senhores Professores, Sra. Esi, muito obrigado por terem

aceite participar a esta primeira parte do nosso documentário.
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Camera action

A sequência de abertura

do filme são imagens de

instituições financeiras e

de desenvolvimento

internacionais baseadas

em África, um armazém

cheio de artigos

alimentares, um porto

bastante movimentado,

campos de trigo e milho,

uma sala de aula, e uma

enfermaria

movimentada... a

sequência inicial filmada

em estilo vox-pop com

pessoas a falarem no

mercado de uma cidade

pequena.

A câmara volta a

focalizar o narrador, que

sai do mercado e entra

numa zona mais calma

com uma árvore

frondosa. O narrador

dirige-se a duas pessoas

sentadas em bancos à

sombra da árvore e faz

as apresentações. 

Mulher (1): Com certeza, a maior parte dos líderes viram uma crise – mas não

viram a mesma coisa, e nem a enfrentaram da mesma forma. Havia prioridades.

Homem (1): Alguns abordaram a SIDA como um prioridade; para outros foi o

ressurgimento da tuberculose logo depois do VIH; alguns destacaram o

paludismo, ou água potável e nutrição; outros focalizaram a sua atenção na

diversificação das suas indústrias-chave; e alguns colocaram a ligação das

economias formais, comunais e populares no topo da sua lista. Muitos

abordaram os obstáculos culturais e sociais. Não foi por não existirem outros

problemas, mas com recursos internos e internacionais restritos, tiveram de

fazer escolhas cuidadosas.

Homem (2): Foi duro – para além de avaliar o que era necessário, digamos a

nível económico, para confrontar a crise, tinham de equilibrar com exigências

políticas.

Mulher (2): Alguns líderes fizeram escolhas corajosas – e ocuparam-se das

consequências políticas. A maior parte dos líderes foi forçada a tomar decisões

difíceis sobre preservação, atribuição e desenvolvimento de recursos.

Narrador caminhando no mercado cheio de gente: A crise que a maioria dos

líderes africanos tiveram de enfrentar nos seus países foi uma crise de

desenvolvimento. É verdade que o VIH e a SIDA acrescentaram um

sentido de urgência mas a maioria compreendeu que apesar do seu

horror, a epidemia era também um sintoma de um problema muito

maior que a África enfrentava. Constataram que o contexto da epidemia

– o subdesenvolvimento extremo dos seus países – tinha de ser

enfrentado. Mas como?

Hoje estamos a analisar como os (então) novos líderes responderam

e abordaram as questões que mais preocupavam as suas populações –

criação de emprego, crime, SIDA, educação, habitação, e corrupção.

Narrador: Saudamos novamente Hulda Esi que nesse período trabalhava

na administração local de um país com elevada prevalência do VIH e

damos as boas vindas ao ilustre comentador, Professor Doutor

Mohammed Parkes, para nos dizer o que os líderes fizeram.

O Professor Parkes falando rapidamente e com muita energia: De 2005 a 2010,

tornou-se claro que não haveria um grande aumento da ajuda dos países ricos

aos países pobres. Apesar de todo o trabalho do Projecto de Desenvolvimento

do Milénio, não havia sinais de uma duplicação da ajuda. Na verdade, em 2010,

a ajuda estava a estagnar, embora parecesse que era suficiente para o combate

ao VIH e à SIDA. Os países doadores tinham uma lista crescente de exigências

concorrentes, e grande parte da sua ajuda estava condicionada pelas suas

percepções sobre como os africanos se deviam governar e comportar.

Acção da câmara Guião

Parte 2: Os anos de construção

Edição Especiale: filme da Miriam Muntu: Escolhas Difíceis
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Ajuda, comércio,

dívida e

desenvolvimento

Em 2010, era evidente que apenas um punhado de países – principalmente do

norte de África – iria atingir alguns dos ODMs. Além disso, o Programa das

Nações Unidas para o Desenvolvimento tinha previsto em 2004 que as

tendências da pobreza na África subsariana nunca seriam reduzidas a metade. 

O enorme impulso de recursos externos que se acreditava ser necessário para

facilitar o processo nos outros países não estava sendo fornecido. Qualquer

pessoa podia ver isso.

Teríamos de contar com os nossos próprios recursos e fazer com que a

ajuda ao desenvolvimento fosse mais eficaz. Se não pudéssemos atingir os

ODMs até 2015, isso não significaria que tínhamos simplesmente abandonado 

o esforço – mas que tinha de ser a nossa luta e não a de outros.

Esi: Esta constatação alterou a relação entre os governos africanos e os seus

parceiros externos. Um dos momentos decisivos teve lugar em 2009 quando foi

estabelecido um novo protocolo para consultas de parceiros. Uma vez instalado

– e mais países o fizeram – os doadores e as instituições multilaterais foram

convidados a apresentar, em conjunto e não separadamente, os seus casos para

investimento.

Professor Parkes: Os doadores-parceiros ainda tinham listas com os países

preferidos, os que eram definidos como tendo ambientes políticos favoráveis – 

e estavam a perceber que mais países se juntavam às listas.

Esi: A confiança cresceu. Aproximámo-nos dos doadores como soberanos iguais

para começar de novo. Disseram que queriam continuar nos nossos países –

mas quando os confrontámos na sua retórica de maior justiça na definição das

condições dos nossos acordos, eles recuaram. Explicámos que a ajuda não lhes

dava licença para criar sistemas paralelos de governação ou administração,

particularmente onde tinham sido feitas melhorias substanciais na maneira de

governar. E falamos de utilização mais eficaz dos seus recursos. Muitos países

tinham feito avanços importantes na melhoria da qualidade dos sistemas de

governo até 2010: porque não deviam ser usados? Devo confessar, os melhores

permaneceram e não sentimos muitas saudades dos que tinham partido. Mesmo

alguns dos nossos parceiros, que no princípio estavam interessados nos seus

próprios sistemas financeiros, concordaram em trabalhar em conformidade com

as nossas amplas estratégias nacionais.

Professor Parkes: A África sabia desde o princípio que decidir pela autonomia e

a auto-direcção era um caminho longo e árduo. Tivemos de escolher o que fazer

primeiro; não podíamos perder de vista os objectivos a longo prazo de

construção do nosso futuro… e a tentação de pedir empréstimos avultados

sempre esteve presente.

Narrador: E, em muitos países, a SIDA mantinha-se na retaguarda, com

a prioridade urgente de salvar vidas. Era possível para os governos

subsistir? Podiam diversificar, experimentar e reduzir a corrupção? As

economias poderiam crescer suficientemente para fornecer serviços

públicos essenciais e, pelo menos, cobrir os custos associados à

resposta ao VIH e à SIDA?

Professor Parkes: : Bem, ao mesmo tempo, algumas economias começaram a

diversificar-se – à medida que a confiança aumentou, a participação do sector

privado em fornecimento de serviços e formação também aumentou. Em

alguns países, os incentivos vieram de concessões fiscais. Com a melhoria da

estabilidade, estes países passaram a atrair muitas empresas. Os

investimentos vinham de outros países africanos, particularmente do Egipto,

da Nigéria, e da África do Sul, em vários sectores, tais como Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC), desenvolvimento empresarial, turismo e infra-

estruturas. O investimento também veio da China e da Índia.

Os países estavam a experimentar uma vasta gama de políticas económicas

e de desenvolvimento. Alguns prosseguiram políticas industriais  (por exemplo,

seleccionando os sectores potencialmente vitoriosos e facilitando o seu
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A câmara passa para

uma mulher dentro de

um armazém cheio de

artigos alimentares. O

narrador cumprimenta-a

e ambos se sentam em

bancos.
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aparecimento através de subsídios, legislação e outros incentivos). Outros

subiram a escala de valores aumentando o valor das exportações, processando

matérias primas locais e procurando mercados mais lucrativos.

Alguns assinaram acordos bilaterais para garantir mercados para os seus

produtos de exportação, e outros dedicaram tempo, recursos e mão-de-obra para

explorar o espaço criado nos acordos multilaterais existentes para os utilizar em

seu proveito e gerar o maior potencial possível. Procuraram manter as suas opções

abertas ao desenvolvimento económico no futuro evitando acordos de integração

que comprometiam o potencial e os planos de desenvolvimento dos seus países.

Esi: É verdade – os países estavam a experimentar políticas económicas e de

desenvolvimento diferentes e muitos poucos países adoptaram exactamente as

mesmas estratégias. Não era uma abordagem apropriada para todos. Alguns

países absorveram grande número de homens, mulheres e crianças pobres no

mercado formal de emprego onde receberam educação e formação básicas. Para

outros países, era mais fácil concentrar-se em investimento e comércio externos.

Claro que alguns foram bem sucedidos enquanto outros estagnaram.

Professor Parkes: Alguns países, os que se tinham especializado na exportação

de um único produto básico, começaram a experimentar a diversificação graças

à política industrial. Os que tinham mais de um produto primário de exportação e

já tinham passado a manufacturação, delegaram trabalho para países maiores e

para países com taxa de prevalência do VIH mais baixa.

Narrador voltando-se para a câmara: Pedimos a Aida Michel, mulher de

negócios bem sucedida,  para nos dizer o que aconteceu a seguir.

Encontrámo-la inspeccionando um armazém.

Narrador: Aida Michel, aqueles tempos não foram fáceis, pois não?

Michel: Não, não foram. Não foi tarefa fácil tentar aumentar a produtividade da

força de trabalho informal – e subtilizada. Eram necessárias grandes mudanças

para estender os direitos de posses à força de trabalho informal – muitos dos

quais resistiam fortemente a serem integrados no mercado de trabalho

regulamentado, e que paga impostos.

Depois seguiu-se a emancipação de grande número de desempregados

rurais e urbanos e de subempregados. Isso exigiu uma estratégia agrária

agressiva baseada em reforma e redistribuição agrária, ligada a uma estratégia

de industrialização baseada no desenvolvimento de pequenas, médias e micro-

empresas e grandes empresas apropriadas.

Narrador: E isso funcionou para toda a gente?

Michel: Não – sabe, visar uma dada população era essencial: claro que nem

todos os desempregados e subempregados podiam tornar-se empregados

independentes. Alguns deviam continuar a receber instrução e formação, outros

eram bons candidatos para intervenções ulteriores de previdência social, e

muitos outros estavam indicados para emprego assalariado e cooperativas,

enquanto alguns poucos podiam ser preparados para empresariado.

Narrador: Mas você tornou-se numa empresária com sucesso. Como é

que isso aconteceu?

Michel: Bem, alguns governos compreenderam que havia alguns passos essenciais

para promover a participação das mulheres na economia, e deram tais passos.

Narrador: Pode dizer-nos quais foram esses passos?

Michel: Bem, não quero generalizar. Lembre-se que havia – e ainda há – alguns

países onde os costumes locais e os valores religiosos definem o que as mulheres

podem fazer. Só posso falar sobre o meu país – de facto, poderei apenas falar da

minha região. Primeiro, tivemos de abolir legislação e leis discriminatórias, a seguir

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 21, NÚMERO 5
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Mostra o porto

movimentado com o

Prof. Doutor Parkes

inclinado no corrimão

oposto ao guindaste em

funcionamento e falando

para a câmara

A câmara afasta-se para

incluir o narrador na

imagem.

tivemos que fornecer apoio, educação e formação, crédito e serviços de extensão

agrária. Parece simples mas levou tempo, e foi um caminho vagaroso.

De facto, especialmente à medida que as zonas urbanas se iam

desenvolvendo, o fornecimento gradual de infra-estruturas económicas e sociais

básicas ajudou a aliviarmo-nos, nós as mulheres, de alguns dos encargos

doméstico e de procriação. A existência de mais enfermeiras significou que

havia mais apoio para os cuidados gerais das pessoas afectadas pela SIDA, e

assim já podíamos contribuir para o potencial económico dos nossos países. Por

exemplo, passar menos tempo em busca de água, teve um grande impacto para

muitas mulheres. Menos tempo nas filas.

Na verdade, muitas das mudanças foram uma questão de tentativas. O

sucesso nunca esteve garantido mas aprendemos com os nossos erros.

Narrador virando-se para a câmara: Enquanto Aida Michel trabalhava para

construir o seu negócio, a questão do comércio estava a tornar-se

muito importante. Juntámo-nos ao Prof. Doutor Parkes numa visita ao

porto nacional.

Professor Parkes: Atrás de mim, podeis ver o quão movimentado este porto é.

Durante os últimos 20 anos, o comércio também exigiu a atenção dos líderes.

Infelizmente, o sistema comercial multilateral não proporcionava

oportunidades que a África pudesse aproveitar – na verdade, tinha destruído os

esforços de alguns países em desenvolvimentos. Para complicar o cenário havia

o papel económico da China e da Índia que continuava a crescer, tornando a

diversificação do comércio mais difícil para vários países de renda mais baixa…

Fora de África, as preocupações económicas e de segurança de países

desenvolvidos estavam a levar a uma pletora de acordos bilaterais com os

países africanos numa tentativa de garantir segurança em fornecimentos. Sem

surpresa, as discussões multilaterais sobre a regulamentação do comércio

mundial continuaram a debater-se.

As nações africanas, apesar das diferentes bases das suas oportunidades

económicas, cada vez mais se mantinham juntas. Lutaram para uma clarificação

e afirmação das regras e leis multilaterais. Ficavam contentes quando atrasavam,

forçavam o impasse ou faziam descarrilar as discussões comerciais que

consideravam injustas. Estavam preparadas para sofrer a curto prazo enquanto

procuravam obter ganhos a longo prazo. Muitos países, especialmente aqueles

cujas economias dependiam da exportação de um ou dois produtos apenas,

pretendiam que a protecção tarifária e os subsídios nos países industrializados

fossem abolidos, ou pelo menos reduzidos, e que a comunidade internacional

cumprisse os seus compromissos.

Narrador: E eles se tornaram mais qualificados no processo?

Professor Parkes: Sem dúvida. Quando não conseguiam o que pretendiam,

vários deles recorriam ao Mecanismo de Resolução de Disputas da OMC; alguns

ganharam. Foi extraordinário – nunca antes nenhum país africano tinha sido bem

sucedido relativamente ao Mecanismo de Resolução de Disputas… Isto criou um

efeito de dominó, encorajando um número crescente de pequenos países

produtores a fazerem o mesmo.

Narrador: Da mesma maneira que estes aceleravam a pressão sobre

questões comerciais, alguns países estavam mais ansiosos que outros

em abordar a questão da dívida. O que aconteceu?

Professor Parkes: A África queria que os países industrializados assumissem a

sua quota parte no problema da dívida. Um grande número de países pobres

altamente individados conseguiu o perdão da sua dívida no âmbito da iniciativa

HIPC, e em 2010, a dívida de pelo menos 15 países tinha sido reduzida ao que

era descrito como ‘níveis sustentáveis’. Note que, tudo o que era sustentável era

a sua capacidade para pagar os empréstimos.

Todavia, evitar dívida adicional tornou-se um meio de avaliação da política

pública – encontrando muito apoio popular. Alguns governos não ficaram felizes
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A câmara volta a

apanhar o narrador em

grande plano.

A câmara vira-se para o

narrador e uma mulher

caminhando por um

vasto campo de trigo à

altura da cintura.Alimentando a
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com o que viram (sob a iniciativa HIPC)  como as expectativas extremamente

restritivas sobre como deviam atribuir as suas poupanças da dívida – nos

sectores sociais, por exemplo. Argumentavam que os seus países precisavam de

infra-estruturas essenciais e gastos na ordem civil. Para eles, as negociações do

alívio da dívida eram muito superficiais, e nem sempre resolvidas.

Alguns líderes africanos apelaram para o cancelamento da parte das dívidas

que identificavam como sendo odiosas ou criminosas.

Narrador: Ao mesmo tempo, distúrbios urbanos esporádicos e

levantamentos populares em alguns lugares levaram o governo a

enfrentar o dilema de saber onde concentrar as despesas públicas.

Uma mudança crucial que a maior parte dos líderes fizeram foi

passar a ênfase de objectivos imediatos, como alivio da pobreza, para

estratégias de crescimento a longo prazo, incluindo parcerias entre

aspirações políticas e comerciais.

Professor Parkes: Para começar, em alguns países, a desigualdade aumentou

realmente. Visar as fracções da população mais vitais para o desenvolvimento

futuro, implicava tolerar a desigualdade e suspender o objectivo de provisão

universal de serviços. Os direitos eram acompanhados de responsabilidades –

por exemplo, através de programas de comida em troca de trabalho e obras

públicas.

O desenvolvimento da agricultura era uma prioridade para a maior parte dos

países – a auto-suficiência alimentar há muito tempo que é uma fonte de orgulho

nacional. Ao dobrar do século, a malnutrição estava muito espalhada e

contribuiu para saúde precária e menor resistência ao VIH. À medida que as

infra-estruturas rurais se foram desenvolvendo lentamente, o comércio interno e

regional tornou-se mais eficiente e, portanto, mais competitivo. Assim, a longo

prazo, tais iniciativas ajudaram a reduzir a pobreza, bem como a aumentar a

disponibilidade de comida de custo acessível.

Narrador: Encontrei-me com Miriam Ogola, chefe de uma cooperativa

agrícola, na sua própria quinta para lhe perguntar como tinha mudado a

agricultura e como eram feitas as escolhas políticas.

Narrador: Os governos africanos sempre consideraram a segurança

alimentar como importante, mas deve ter havido algumas escolhas

difíceis?

Ogola: Bem, a construção da nação começou muitas vezes com a resolução do

problema da disponibilidade alimentar nacional através da produção interna,

mas até 2005, a produtividade esteve estagnada durante uma década e, com o

crescimento da população, a quantidade de terra agrícola disponível per capita

estava a diminuir.

Embora a agricultura fosse economicamente importante (nos princípios do

século, representava 17% do produto interno bruto total da África, e 40% das

suas receitas em moeda estrangeira), os líderes ainda tinham que procurar um

meio-termo entre estimular o desenvolvimento económico urbano e melhorar a

produção agrícola.

Nessa altura, alguns governos revitalizaram formas mais eficazes de empresas

paraestatais. Eu trabalhava numa delas, uma organização agrícola dirigida pelo

estado, que, naqueles dias, fornecia sementes, fertilizantes, e pesticidas a crédito

aos pequenos agricultores, comprando-lhes depois a colheita!

Era um bom trabalho e a pior corrupção entre responsáveis tinha sido

resolvida, o transporte era mais flexível, o armazenamento fora melhorado e as

tecnologias de transformação eram muito eficazes. Os preços estabilizaram e,

cada vez mais, as culturas eram transformadas em outros alimentos em locais

mais próximos dos centros de produção.

Evidentemente que a questão dos organismos geneticamente modificados

(OGM) era muito controversa. Certos governos tomaram uma posição forte anti-

OGM e procuraram os mercados europeus. Outros procuraram investigadores

sobre OGM para desenvolver variedades resistentes a secas.

Acção da câmara Guião
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A câmara foca o

narrador.

A câmara mostra os dois

entrando numa modesta

escola da cidade – está

vazia. Dirigem-se para

uma sala de aulas e

sentam-se nas carteiras

para continuar a sua

conversa.

Reavaliando a

educação

Narrador: Então, o que aconteceu depois da seca devastadora de

2006–2009?

Ogola: Nunca me esquecerei desse período. Foi verdadeiramente um período

terrível e muitos governos repensaram as suas políticas e trabalhámos para ter

reservas cerealíferas estratégicas equivalentes, pelo menos, à colheita de um

ano. É verdade que algumas pessoas disseram que seria ruinosamente oneroso

e ineficiente mas foi onde a cooperação regional se tornou eficaz: nem todos os

países puderam fazê-lo, mas a cooperação estreita entre países e regiões

vizinhas implicou termos trabalhado mais arduamente para instalar os

mecanismos de distribuição. Evitando ter de comprar alimentos em moeda

estrangeira em casos de emergência, esperava-se que pudessem pagar as

dívidas durante os anos de seca.

Embora tais políticas fossem onerosas para os orçamentos públicos a curto

prazo, os líderes argumentaram que esses investimentos eram amortizados num

prazo mais longo… reduzindo a necessidade de qualquer forte dependência

futura em termos de ajuda alimentar; evitando grandes movimentos de pessoas

em períodos de escassez alimentar e ajudando a garantir às pessoas uma

nutrição adequada.

Durante a última seca, que foi dura, e ver as culturas morrer é sempre

terrível, os mais profundos receios de escassez alimentar, migrações em larga

escala, e crianças passando fome, foram menos fortes. Foi difícil, mas

sobrevivemos de uma maneira que não teria sido possível uma década antes.

Narrador: Comida a preços mais acessíveis, menos movimentos de

pessoas quando há falta de chuva, redução da pobreza rural: tudo isto

teve um impacto positivo nos programas de prevenção do VIH.

E agora você está a gerir uma cooperativa agrícola — parabéns,

Miriam.

Ogola: Obrigada.

Narrador: É verdade que a Miriam começou por ter uma boa educação.

Mas o sector da educação nem sempre funcionou tão bem. Para

explorar mais este aspecto, procurei a Sra Patricia Ombaka – a

digníssima Ministra da Educação. Conversámos durante uma visita à

sua antiga escola.

Ministra Ombaka: Quando comecei a estudar eu era uma das sortudas…

A África entrou no novo milénio com as taxas de ingresso escolar mais baixas

do mundo. Os anos 1980 e 1990 tinham visto uma redução drástica do

investimento estatal em sistemas de educação quando a crise da dívida atingiu o

seu pico em muitos países. Para cada 1 000 crianças que entravam no ensino

primário, menos de um punhado terminavam a universidade. Com a SIDA ainda a

matar os nossos trabalhadores qualificados, incluindo professores, enfrentávamos

uma grande escassez de pessoas para prestar serviços e dirigir o país.

Na verdade, tivemos que repensar os modelos de educação que tinham

como ênfase o ensino primário para todos e permitiam negligenciar o ensino

secundário – e diferentes países fizeram isso de várias formas – mas eu acredito

que estamos melhor servidos com as actuais abordagens mais holísticas. Nós –

à semelhança de muitos outros países com uma epidemia severa de SIDA –

também tivemos de experimentar e reconstruir grande parte da capacidade que

se perdera devido ao VIH e SIDA.

Narrador: Então apoia a ênfase nas responsabilidades cívicas?

Ministra Ombaka: Sim, com certeza, e apoio o enfoque em níveis mais elevados

de educação. Sei que isso era difícil, e deixei muitos dos meus antigos colegas

de escola para trás quando continuei, mas o meu país precisava que eu fizesse

parte de uma massa crítica de quadros bem formados. Na verdade, os meus

irmãos e irmãs que ficaram para trás tiveram uma formação pós-primária.

Por fim, tive de ir para uma universidade da África austral – como vê, alguns
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A câmara foca o

narrador em grande

plano.

A câmara foca o

narrador sendo saudado

pelo Doutor Kandeke, de

bata branca e de óculos,

e convidado para entrar

num anfiteatro de

medicina.

Reforçando as

políticas de saúde

4

83

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

E
sc

o
lh

as
d

ifí
ce

is
:A

Á
fr

ic
a

as
su

m
e

um
a

p
o

si
çã

o

países tinham conseguido rejuvenescer as suas universidades muito mais

rapidamente do que outros. Os meus professores recebiam melhores ordenados

e eu, como estudante, tinha acesso a recursos de ensino.

Narrador: Você esteve ausente durante quase uma década. Quando

regressou, ingressou num sistema de ensino. Constatou alguma

diferença entre este sistema e o anterior?

Ministra Ombaka: Sim, era muito diferente – houve um aumento gradual nos

padrões académicos, particularmente no ensino secundário, e diria que isso, por

sua vez, resultou em padrões mais elevados de prestação de serviços no sector

público.

Assistimos também à expansão da formação profissional com o

aparecimento de novos centros de desenvolvimento de empresas. Não

surpreende, portanto, estarmos a assistir à emergência de uma nova geração de

jovens empresários africanos. E o mais interessante é que muitos deles

consideram a África como o lugar onde querem permanecer. Não sou a única

pessoa que volta para visitar a sua antiga escola.

Narrador: Então, o que foi que fez a maior diferença para raparigas

como a senhora?

Ministra Ombaka ri-se: Bem, actualmente é geralmente aceite, mas na altura a

promoção da educação da mulher, em particular, produziu realmente impacto na

resposta ao VIH e SIDA. Na verdade, a provisão de serviços dirigidos, tais como

os de micro-finanças, também contribuiu. A minha mãe, por exemplo, tomava

parte num grupo de poupança da nossa aldeia.

Sem educação, a minha história teria sido completamente diferente…

Se eu não estivesse equipada com as aptidões para a vida que me deram

conhecimentos e força para evitar comportamentos sexuais de alto risco…

provavelmente já estaria morta.

Narrador: A sua família ficou chocada com o que aprendeu?

Ministra Ombaka ri: Talvez. Mas nessa altura, depois de um debate intenso, 

o meu país tinha tomado a decisão de enfrentar o VIH de frente… tomar as

decisões difíceis necessárias para realmente combater a epidemia… e isso

significou utilizar escolas e todas as plataformas existentes.

Hoje, estou empenhada pela nossa política de disponibilizar preservativos

gratuitos para os estudantes seniores do ensino secundário. Apesar de fortes

protestos de alguns líderes religiosos, em alguns países, a política está a ser

muito bem sucedida. Se os tivéssemos na altura… muitos dos meus colegas

ainda estariam vivos.

Narrador: Muito obrigado por esta conversa Sra. Ministra Ombaka.

Narrador: Dado isto, vamos agora ver como as prioridades de saúde

foram abordadas nessa altura, em todos os países do continente. À

semelhança da agricultura e educação, houve necessidade de fazer

escolhas difíceis. Conversámos com o Doutor Kandeke no hospital

universitário que dirige há 15 anos.

Narrador: Doutor Kandeke, mesmo nos países mais afectados pela SIDA,

muitos líderes sentiram que a melhor estratégia a longo prazo seria

abordar a epidemia num contexto mais amplo. Como é que isso foi

feito?

Doctor Kandeke, parecendo nervoso: Quase no início da introdução da terapia

anti-retroviral, ficou claro que pioraríamos o problema ao invés de o resolver, se

não nos concentrássemos no desenvolvimento de sistemas de saúde mais

adequados. Mas não se tratava apenas do impacto da SIDA. Os ministérios da

saúde em muitas partes de África concentraram os seus esforços nos níveis

GuiãoAcção da câmara
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O Doutor Kandeke

inclina-se para enfatizar

o seu ponto seguinte, e

agora está muito menos

nervoso.

Caminham pelo

corredor, embebidos na

conversa. O ecrã fica

preto.

secundários e distritais dos sistemas de saúde e nos hospitais urbanos onde era

mais fácil melhorar os padrões de qualidade, recentralizando para manter melhor

controlo dos orçamentos limitados e garantir pessoal e capacidades essenciais.

Na verdade, também tiveram que investir em transportes e comunicações para

levar as pessoas mais pobres a melhores cuidados.

Narrador: O que orientou essa abordagem?

Doctor Kandeke: Penso que esta abordagem foi um reconhecimento de que os

serviços de nível local estavam sendo subutilizados, e em parte, de que a saúde

primária continuava a atrair fundos de doadores, bem como prestação de

serviços por ONGs e organizações religiosas. Também parecia ser uma

estratégia que mantinha o nosso pessoal médico mais feliz.

Narrador: Uma questão que os governos abordaram com firmeza foi a

questão da emigração de trabalhadores da saúde. Isso afectou-o

pessoalmente?

Doctor Kandeke: Não, nunca quis partir mas tinha amigos que queriam. Eles

foram travados pelos novos acordos bilaterais. Alguns dos meus amigos tiveram

de voltar porque o governo insistia no regresso do pessoal depois de um

determinado período. Alguns viram mesmo os seus passaportes serem

confiscados.

Nessa altura eu próprio dirigia um hospital, portanto concordava com o

governo. Não queria perder bons trabalhadores e apoiei a identificação e

listagem de empresas e países que roubavam o nosso povo.

Mas quero que os seus espectadores se concentrem nas verdadeiras

questões. Tomemos como exemplo as taxas de mortalidade materna, que

actualmente estão a baixar em muitos países – fornecem um indicador imediato

do sucesso geral da provisão de cuidados de saúde. A melhoria dos serviços de

saúde materna também funcionou como um programa-base para maior eficácia

de programas de prevenção da transmissão do VIH de mãe para filho, que

também foram uma forma segura e eficaz de abordar a introdução generalizada

da terapia anti-retroviral, à medida que sistemas e fundos eram criados.

E também os programas de combate à tuberculose que foram gradualmente

alinhados com os esforços de combate ao VIH. Agora, os doentes de

tuberculose fazem o teste de rotina de detecção do VIH. Os doentes recebem

cada vez mais a profilaxia da tuberculose como uma maneira eficaz e de baixo

custo de prolongar a sua qualidade de vida. Os governos subsidiaram as

organizações religiosas e ONGs para que estas possam fornecer programas de

proximidade em zonas rurais.

Em muitas partes de África, o paludismo passou também a ser uma história

bem sucedida… Há muito tempo que os governos se tinham apercebido do

impacto económico do paludismo e durante os últimos 20 anos agiram

realmente com base em conhecimentos, concentrando-se em prevenção e

tratamento rápido com medicamentos mais recentes, fabricados e abundantes

em África. É uma área que os doadores sempre estiveram interessados em

financiar, particularmente quando começamos a obter um verdadeiro progresso.

O Doctor Kandeke levantando-se e conduzindo o narrador para fora da sala:

Venha comigo. Gostaria de lhe mostrar a nossa nova enfermaria. 
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Camera action

A escuridão desaparece

e mostra um hospital

movimentado. A

sequência de montagem

inicial filmada num estilo

vox-pop  com

enfermeiras a falarem.

Início com o narrador

caminhando por um

hospital rural em

direcção ao dispensário

de terapia anti-retroviral.

Certas pessoas fazem

fila, outras fora da fila

estão a conversar. O

narrador pára para ver

um bebé nos braços da

mãe. A câmara vira-se

para focar um homem a

falar com pessoas numa

fila. É baixo e muito vivo,

vestindo roupa

amarrotada – é o Doutor

Asaba, um pesquisador

local. Os dois homens

caminham juntos para

se sentar nos degraus

do dispensário.

Prevenção –

abertura ou

estigma?

Mulher (1): Quebrámos o silêncio – mas primeiro tivemos de encontrar a nossa

voz. Uma vez que a encontrámos, não pudemos ser interrompidas.

Homem: Claro que foi preciso fazer escolhas – mas nunca se tratou de uma

escolha simples entre prevenção e tratamento.

Mulher (2): Em vez disso, tivemos de escolher como utilizar da melhor maneira

recursos preciosos para garantir o nosso futuro.

Narrador: Bem -vindos à terceira parte da nossa série – discutiremos

sobre a razão pela qual a catástrofe em África não aconteceu como

alguns haviam vaticinado.

Há 20 anos, as projecções demográficas para hoje, 2025, causaram

grande consternação. Em países de alta prevalência do VIH, a

mortalidade elevada estava a ser evidente em distorções demográficas,

com consequências a longo prazo. E em países de baixa prevalência, os

líderes estavam determinados a impedir que a epidemia se tornasse

incontrolável.

Narrador: O Doutor Asaba, um epidemiologista historiador, realizou um

estudo específico sobre as respostas à epidemia da SIDA na África

durante os últimos 20 anos.

Doutor Asaba, para si, o que é que se destaca relativamente aos

princípios do século XXI?

Doctor Asaba: Diria que se destacam três coisas: primeiro, a maior parte dos

governos concentrou-se em prevenção – na verdade é mais barata a longo

prazo. Em segundo lugar, qualquer que seja a sua estratégia, os direitos

individuais foram  subordinados aos direitos das comunidades e ao bem da

nação. E terceiro lugar, o que guiou muitos governos foi um pragmatismo

sensato: precisavam de deter a epidemia, mesmo se isso implicasse abordar as

questões consideradas embaraçosas, mesmo os tabus.

Entre eles, eu realçaria a importância da prevenção: muito dinheiro, quer dos

doadores nos primeiros anos como  mais tarde dos nossos próprios orçamentos

internos, foram utilizados para diminuir a transmissão – com sucesso

considerável.

Narrador: Os líderes tinham de encontrar maneiras de encorajar e

potenciar as pessoas a mudar o seu comportamento – quer

voluntariamente quer, se necessário, coagindo-as. Como foi que

procederam?

Doctor Asaba: Na maior parte dos casos, em lugar de confrontar e desafiar

explicitamente o comportamento sexual corrente, os líderes políticos e

comunitários tentaram trabalhar com práticas existentes, tentando desenvolver

Acção da câmara Guião

Parte 3: Vivendo num mundo com SIDA

Edição Especiale: filme da Miriam Muntu: Escolhas Difíceis

O
N

U
S

ID
A

/G
.P

IR
O

ZZ
I

4

85

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

E
sc

o
lh

as
d

ifí
ce

is
:A

Á
fr

ic
a

as
su

m
e

um
a

p
o

si
çã

o

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 21, NÚMERO 5



86

4

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

E
sc

o
lh

as
d

ifí
ce

is
:A

Á
fr

ic
a

as
su

m
e

um
a

p
o

si
çã

o

Acção da câmara Guião

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 21, NÚMERO 5

A câmara mostra a cara

atraente de Babadawa,

actor de teatro e da

televisão/cinema,

enquanto ele abre

caminho entre a

multidão para se juntar

ao Doutor Asaba e ao

narrador

Encorajando a

mudança de

comportamento

ou reforçar as práticas culturais e religiosas que reduzem a transmissão,

enquanto adaptavam ou abandonavam aquelas que eram mais perigosas.

Sabe, os valores e as crenças de uma comunidade são ferramentas cruciais

para reforçar comportamentos seguros e construtivos dos indivíduos. Na

verdade, para os governos, “navegar” entre tradições úteis e tradições nefastas

era caminhar num campo de minas.

Narrador: Foram adoptadas várias abordagens – algumas concentravam-

se em criar uma geração livre da SIDA, onde o objectivo era alcançar

as crianças antes que se tornassem sexualmente activas.

Doctor Asaba: Sim e alguns líderes foram mais duros quando tentaram controlar

o comportamento de grupo – institucionalizando testes obrigatórios de detecção

do VIH para trabalhadores do sector público e trabalhadores contratados. Outros

tentaram regular o movimento de trabalhadores sazonais que se receava

pudessem estar a contribuir para a propagação do vírus. Utilizaram-se todos os

tipos de técnicas para transmitir informações – rádio, teatros de rua, campanhas

de cartazes e reuniões de aldeia…

Narrador: De certeza que havia muita comunicação… Seja bem-vindo Sr.

Babadawa  [apertam as mãos]. Tornou-se famoso, não apenas como

actor, mas também como defensor do movimento de teatro popular de

África.

Babadawa: É verdade – desde a minha infância, o teatro popular cresceu

rapidamente. No teatro, podemos contar histórias sobre todo o tipo de questões

difíceis. Olhe cá, podemos representar conflitos tribais, doenças, analfabetismo,

género, e até o abuso de menores. Ouvi falar de um grupo que representou uma

obra-prima sobre a crise da dívida e burocracia.

Narrator: Então, como é que isso é feito?

Babadawa: Bem… usamos dança, teatro, poesia e canções para abordar

cruamente alguns problemas da vida. E tenho o orgulho de dizer que uma

representação faz com que todos estejam implicados – não há nada de elitista

no teatro popular.

Às vezes, as discussões depois da representação continuam durante dias, ou

até semanas. Podem tornar-se vivas! Já vi essas discussões e debates levarem a

mudanças em acções e atitudes, especialmente em relação ao VIH e SIDA.

Narrador, virando-se para a câmara: Muitos líderes nacionais cooptaram

líderes religiosos e locais para dar uma forte liderança no terreno.

Estes líderes locais foram capazes de adaptar campanhas para as suas

comunidades específicas. Em geral, os líderes locais assumiram

responsabilidade pela transmissão de mensagens de prevenção e

desenvolvimento de estratégias de subsistência, bem como por apoio a

reformas legais e culturais.

Pastor Jean-Paul e Dr. Raheem, obrigado por terem vindo. Os dois

trabalham nesta área há muito tempo. Gostaria de fazer perguntas

sobre aqueles líderes que têm tido relutância em reconhecer que a

vulnerabilidade ao VIH continua – especialmente quando o

comportamento sexual ocorre na clandestinidade.

Pastor Jean-Paul: É verdade que em certos países, o tratamento dado pelo

governo a certos grupos – estou a pensar em profissionais do comércio do sexo,

homens que têm relações sexuais com outros homens, e homossexuais –

provocou contestação. Sabe... o problema é que quando eles deitam as culpas

pela propagação do VIH a grupos específicos de pessoas, apenas alimentam a

estigmatização, que afecta todas as pessoas vivendo com o VIH.

Narrador: Exactamente; mas a questão do uso do preservativo não

causou ainda um debate mais aceso?

O Pastor Jean-Paul, um

padre e o Dr Abdul

Raheem, um estudioso

islâmico, saem do

dispensário e sentam-se

com eles nos degraus
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Dr Raheem: Sim, a abordagem do preservativo é um exemplo vivo da maneira

como líderes diferentes usaram abordagens diferentes. Em vez de tentar reprimir

o comportamento sexual, cada vez mais os líderes mais pragmáticos fizeram

campanhas para maior uso de preservativos – principalmente o preservativo

masculino, mas também o feminino.

Em alguns países, os preservativos eram fornecidos para ‘sexo comercial’

com disponibilidade obrigatória em bares e hotéis. Mais países legalizaram a

prostituição e profissionais do comércio do sexo fazem regularmente testes de

detecção do VIH.

Apoiamos campanhas visando persuadir os homens a tomar maior

responsabilidade pelo seu comportamento sexual. Muitas escolas religiosas

agora têm programas que incorporam educação sobre relações.

Narrador: Foi um processo difícil, que foi afectado pela ausência de

preservativos de qualidade em números suficientes para satisfazer a

procura. Mas em alguns países, a ênfase no preservativo encontrou

grande resistência dos líderes religiosos. Como é que isso afectou as

campanhas anti-SIDA?

Pastor Jean-Paul: Na verdade, em geral, a maior parte dos governos conseguiu

ultrapassar tais protestos. Em vários países os líderes religiosos foram

persuadidos a ajudar: nestes países, os preservativos eram vistos como ‘um mal

menor’, uma vez que muitos líderes religiosos encorajavam o seu uso

descrevendo-os como mal menor quando comparados com o facto de infectar

outras pessoas.

É também verdade que noutros países,  as coisas eram vistas de forma

diferente. As campanhas eram feitas em prol da abstinência, alguns

argumentando que os preservativos encorajariam a promiscuidade, ou clamando

que eles não protegem contra a infecção do VIH. Alguns destes líderes até

interromperam mesmo as importações de preservativos provenientes de

doadores externos e acabaram com as campanhas promovendo o seu uso.

Eu penso que precisamos de realçar que tanto as abordagens mais

conservadoras como as mais pragmáticas podem funcionar – ou falhar. E os

preservativos por si sós não eram provavelmente a questão mais importante; era

mais complexo do que isso. Mesmo havendo preservativos suficientes, se uma

campanha não fosse acompanhada de discussões mais abertas sobre

comportamento sexual ou mistura de idades, o seu sucesso seria limitado. De

igual modo, se uma campanha de abstinência estigmatizasse as pessoas que

tinham apanhado a doença, ou levassem o sexo extraconjugal para a

clandestinidade e encorajassem o aumento do trabalho sexual, então o seu

sucesso seria também limitado.

Narrador: Muitos líderes tinham de escolher se iriam ou não falar

abertamente sobre a epidemia, e até que ponto o fariam. Porquê?

Pastor Jean-Paul: Por um lado, corriam o risco de embaraçar – ou enfurecer –

certos grupos no seio da sua comunidade. E, por outro lado, tinham de

destigmatizar a epidemia.

Muitos lutaram por encontrar um equilíbrio.

Tomemos, por exemplo, atitudes relacionadas com diferentes expressões da

sexualidade. Durante os últimos 20 anos, houve um progresso muito limitado.

Em alguns países, os homens que têm relações sexuais com outros homens, ou

os homens e mulheres homossexuais foram simplesmente ignorados. Em outros

países, são oprimidos – há ainda campanhas contra  ‘práticas não naturais’. Em

alguns casos, são especificamente ligados a programas de sensibilização à

SIDA. Obviamente, essas abordagens significaram que tais grupos não têm sido

capazes de obter as informações que precisam sobre relações sexuais mais

seguras.

Em outros países – uma minoria, devo dizer – os governos, ansiosos por

resolver o problema do VIH, foram pragmáticos e permitiram programas

limitados de distribuição de preservativos, por exemplo nas prisões, e em postos

de periferia. Muito poucos, na verdade, fizeram emendas às suas constituições
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A história da

propriedade

intelectual

para garantir a não-discriminação baseada na sexualidade ou em práticas

sexuais – e um número ainda menor conseguiu pôr em prática as cláusulas

existentes.

Encontrar equilíbrio entre abordagens conservadoras e mais liberais tem sido a

marca de grande parte do trabalho de prevenção do VIH. Mas, mesmo assim,

nos primeiros anos, vimos membros de governos em muitos países falando

abertamente sobre a sua seropositividade e organizando testes de detecção

públicos, enquanto pessoas vivendo com o VIH e a SIDA foram encorajadas a

desempenhar um papel-chave em campanhas públicas apoiadas pelo governo.

Doctor Asaba voltando para a discussão: Note que houve aumento do número

de iniciativas inter-religiosas por diversos grupos religiosos em resposta à

epidemia. Deram grandes passos em relação à questão da educação sexual em

prol da prevenção do VIH.

Dr Raheem:  Sim, isso é verdade – a maior parte desses programas tem uma

componente moral. Os discursos oficiais enfatizavam a compaixão e a

aceitação, embora as concepções erradas da doença como castigo divino por

transgressão ainda caracterizem a abordagem de muitos indivíduos e, em alguns

países, nada fizeram para lutar contra o silêncio, a estigmatização e o

sentimento de culpa.

Doctor Asaba: Devo dizer que alguns líderes continuaram a acreditar que

estigmatizar a doença teria um efeito positivo. Pensavam que em virtude de

temerem o estigma, as pessoas mudariam de comportamento. Na verdade, onde

o estigma foi utilizado, provocou o efeito contrário ao desejado – particularmente

para as mulheres. Estas são normalmente detectadas em primeiro lugar, por isso

o estigma associado à infecção liga-se a elas e sabemos, há muito, que o

estigma inibe as pessoas de fazerem o teste de detecção do VIH,

particularmente homens. Mas em toda a África, mais pessoas conhecem o seu

estado do que nos primeiros tempos, graças à disponibilidade crescente de

tratamento. Alguns países consideram ser virtuoso declarar abertamente o seu

estado serológico.

Narrador: Ao mesmo tempo que a África enfrentava os aspectos sociais

da SIDA, houve também grandes mudanças no acesso a medicamentos

anti-retrovirais. Houve um enfoque nos direitos de propriedade

intelectual e a necessidade do licenciamento compulsivo dos produtos

patenteados.

Doctor Asaba: Claro que houve. Esta foi sempre uma questão importante para

mim. Imagine um epidemiologista-histórico interessando-se por questões

comerciais! Mas vê, as questões comerciais tinham um efeito poderoso sobre a

doença, daí o meu interesse.

Lembro-me de ter celebrado – na altura era muito mais jovem – quando a

unidade demonstrada pelos governos africanos e outros membros dos G20 nas

discussões do comércio mundial teve finalmente êxito conseguindo extensão do

período para conformidade com os TRIPS de 2016 para 2026!

Narrador: Sim. Em Agosto de 2003, foi celebrado um acordo prévio

determinando que os países sem capacidades de fabricação podiam

importar medicamentos genéricos.

Doctor Asaba: Sem a pressão da conformidade de prazos, os países estavam

livres de procurar soluções pragmáticas.

Narrador: Então o que é que eles fizeram?

Doctor Asaba: Agarraram as oportunidades apresentadas pelo Acordo TRIPS e

pela Declaração de Doha e procuraram as combinações que se adaptavam

melhor às suas condições: importação de genéricos de países em

desenvolvimento; produtos doados ou com grandes descontos de fabricantes
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Uma mulher adulta num

uniforme de enfermeira

vem sentar-se com o

grupo, a sua voz é calma

mas com muita

autoridade.

Medicamentos anti-

retrovirais – uma

questão de

distribuição
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baseados em pesquisa; produtos fabricados localmente; ou importação sob

licenças compulsivas ou voluntárias.

Narrador: Então, em 2015, a produção e fornecimento de anti-retrovirais

de primeira linha em combinações de doses fixas tinha-se tornado

padrão?

Doctor Asaba: Sim – os governos exigiram e asseguraram o fornecimento de

regimes de doses fixas. Inicialmente estabelecidos como subsidiários de

fabricantes  brasileiros, indianos, sul-africanos e outros, vários postos de

fabricação de baixo custo regulados publicamente foram estabelecidos na África

oriental e ocidental.

Narrador: O que aconteceu com os novos produtos patenteados à

medida que se tornaram disponíveis?

Doctor Asaba: Bem, ainda existe um grande debate internacional, liderado pelos

nossos governos, sobre a maneira de tornar os medicamentos recentemente

patenteados disponíveis o mais rapidamente possível e o mais barato possível

para os países em desenvolvimento.

Os governos tornaram claro desde o princípio que não estariam interessados

em acordos comerciais bilaterais favorecendo os interesses dos proprietários de

patentes ou restringindo a capacidade dos governos para comprar

medicamentos o mais barato possível. A nova geração de acordos comerciais

bilaterais convergiu com acordos multilaterais, mantendo um equilíbrio entre, por

um lado, aspirações e garantias da Declaração de Doha, e por outro lado,

realizando os potenciais de investimento de propriedade intelectual.

Narrador: E hoje?

Doctor Asaba: Em três ou quatro países a capacidade industrial local ficou bem

estabelecida. Os locais não são vastos, mas conseguem funcionar com padrões

de qualidade aceitável e em grande volume. A produção de genéricos de anti-

retrovirais mais antigos já é uma prática estabelecida e não atrai qualquer

controvérsia internacional. Há também algumas empresas africanas que estão a

pensar em se transformar em companhias de pesquisa e desenvolvimento –

levou cerca de 30 anos para que a indústria indiana chegasse a este nível.

Narrador: Já agora, deixem-me apresentar a Sra. Sarah Masiga. Ela é

Enfermeira-Chefe do hospital local e já viu o lado humano de toda esta

conversa.

Enfermeira Masiga – no princípio do século, os pensamentos de

todos estavam concentrados na terapia anti-retroviral; o que era ser

enfermeira nessa altura?

Enfermeira Masiga: Bem, meu caro, as coisas no terreno não eram assim tão

simples. Nós já possuíamos muita experiência em prestação de cuidados

paliativos e  tratamento de infecções oportunistas, mas os novos medicamentos

eram uma história diferente. E mesmo quando o preço dos medicamentos anti-

retrovirais baixou drasticamente, ainda havia escolhas difíceis a fazer.

Simplesmente não havia medicamentos suficientes para todos. Quem tratar,

como tratar e com que tratar – realmente desafiava a minha crença, como

profissional de medicina, que todos deviam ser tratados igualmente. Mas sempre

podíamos fazer algo para ajudar, mesmo se os medicamentos anti-retrovirais não

estivessem disponíveis. Havia esforços importantes a fazer para disponibilizar

mais largamente medicamentos mais simples – cotrimoxazole, por exemplo.

Mesmo isto era um grande desafio em alguns países.

Narrador: Todos os governos tratavam os medicamentos anti-

retrovirais com muito cuidado, principalmente porque precisavam de

alargar a sua eficácia – os recursos limitados dos seus governos

significavam que nunca era possível fornecer medicamentos a todos.
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Enfermeira Masiga: Bem, os governos tinham de tomar decisões difíceis sobre

a racionalização dos medicamentos anti-retrovirais, mesmo se implicitamente.

Em alguns países, isso provocou protestos. Era um verdadeiro teste para os

líderes – tinham de comunicar a sua ideia com poder suficiente para persuadir

as pessoas que eles, o governo, estavam a fazer as escolhas correctas. Para

mim isto era sensato – bem, foi até o meu irmão precisar de ajuda. Era apenas

um pequeno agricultor.

Doctor Asaba inclinando-se para a frente: Alguns líderes conseguiram. Alguns

apresentaram argumentos fortes – cativaram  a confiança das pessoas-chave

nas comunidades; outros reuniram campanhas de informação inacreditáveis.

Mas alguns países não estavam simplesmente preparados para a violência da

resposta… Houve manifestações – muitos de nós ainda nos lembramos – a

indignação quando o exército foi chamado para lidar com eles…

Enfermeira Masiga: Sim, tivemos de fazer um verdadeiro esforço para evitar

que os medicamentos desaparecessem do sector público ou do sector privado

licenciado ou do contexto das ONGs, pois os governos perceberam que era

essencial manter a eficácia do primeiro e do segundo regímen durante o maior

tempo possível.

Até aumentaram os nossos ordenados para nos encorajar a não vender

ilicitamente os medicamentos. Isso acontecia principalmente em zonas

urbanas, embora os hospitais distritais fossem tidos como pontos de

fornecimento para os trabalhadores rurais essenciais. Outros argumentavam

que os medicamentos deviam ser limitados a quem estava a dirigir o país e o

seu povo, professores, médicos, funcionários públicos – alguns afirmavam que

os medicamentos anti-retrovirais eram usados como instrumento para ganhar

apoio dos grupos-chave. De qualquer modo, desde que os sistemas foram

estabelecidos, o número de pessoas que podem obter medicamentos subiu

constantemente. Mais de um terço das pessoas que precisam deles, já os

podem obter agora…

Doctor Asaba: Não se esqueça que, para além de trabalhar para mudança de

comportamentos e uso mais abrangente de medicamentos modernos, também

estávamos a trabalhar activamente para encorajar o desenvolvimento de

medicamentos e terapias tradicionais africanas. O Annan Centre for Holistic

Therapy é famoso pela sua pesquisa inovadora no uso combinado de

abordagens biomédicas e tradicionais para tratamento da SIDA.

Enfermeira Masiga: Sim, meu caro, e os ensaios iniciais com microbicidas

revelaram uma procura de métodos de protecção controlados por mulheres,

embora não tivessem produzido um microbicida eficaz! Aliado ao sentimento

generalizado de que as mulheres africanas estavam sendo tratadas como

‘cobaias’ pelos pesquisadores dos países industrializados, ficou claro que

havia um mercado para um microbicida ‘áfricano’, desenvolvido em África,

para os africanos, usando produtos africanos.

Houve mesmo um estudo sobre o desenvolvimento de microbicida-

baseado numa planta geneticamente modificada. Alguns governos decidiram

que a ameaça das culturas geneticamente modificadas era um mau menor que

a epidemia do VIH e o primeiro microbicida bem sucedido tornou-se disponível

há sensivelmente sete anos.

Agora, evidentemente, temos um microbicida baseado na tecnologia de

medicamentos anti-retrovirais. Mas está sendo receitado com muita cautela –

receia-se que se desenvolva resistência viral se for utilizado

inconsistentemente.

Doctor Asaba: E houve testes de vacinas. As esperanças de um progresso

rápido no princípio do século não se materializaram: o desenvolvimento

fracassou, impedido por necessidade de dinheiro e capacidades. Lembro-me

terem dito ser necessário um mínimo de US$ 1 bilião para ensaios eficazes, e

infra-estruturas de produção ainda tinham de ser estabelecidas. Levou algum

tempo a recuperar o ímpeto. A boa nova era que o desenvolvimento de
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O som desaparece

enquanto a câmara

continua a mostrar o

grupo falando e depois

fica escuro. 

Proporção de curandeiros 
e médicos na população 
de países escolhidos, 2003 
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Proporção na população

Fonte : Gbodossou EVA et al (2003) The role of traditional medicine in the fight against
 HIV/AIDS in Africa. Project paper. 
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microbicidas tinha gerado interesse, financiamento, e unidades laboratoriais para

o desenvolvimento posterior de uma vacina. A fase III dos ensaios de vacinas

está neste momento a principiar em três países. Estamos muito optimistas – e

grande parte do trabalho foi liderado por pesquisadores africanos.

Enfermeira Masiga: Gostei de ter formado curandeiros tradicionais. A sua

perspectiva do mundo era tão diferente que também me ensinou algumas

lições. Havia mais que médicos convencionais. Realmente, receberam a

formação com muita seriedade e, embora nem todos tenham sido um sucesso,

um número suficiente deles assumiu novos papéis e isto estimulou os nossos

serviços de saúde – e certamente a nossa expansão para locais mais remotos.

Pastor Jean-Paul: Infelizmente ainda me lembro dos doentes e moribundos.

Mesmo agora, a doença e a morte ainda rodam no continente. Sim, mudámos as

nossas atitudes, crenças e rituais. Mas… às vezes penso nos custos humanos

disto tudo… as perdas…

Narrador: Mas há boas notícias. Embora os números totais sejam ainda

hoje elevados, a abordagem rigorosa da prevenção nos primeiros anos

resultou em menos infecções desde 2010. A taxa de doenças e

mortalidade devido à SIDA tem estado a baixar na última década. Isso 

é certamente uma proeza…

Pastor Jean-Paul: …mas ainda há um fardo de sofrimento que nunca devemos

esquecer…
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Gradualmente, a câmara

vai mostrando cenas de

pessoas saindo de um

grande estádio de

futebol. Ouve-se música

nacional. Sequência de

montagem filmada num

estilo vox-pop com

pessoas saindo do

estádio de futebol.

Falam com orgulho mas

calmamente.

Os dois professores

surgem do túnel do

estádio caminhando no

sentido contrário ao da

multidão. Eles e o

narrador sentam-se nas

bancadas mais próximas

do estádio.

Aumento da paz...

Homem (1): Nós somos africanos, antes de mais. E como africanos, temos

orgulho no que fizemos e estamos confiantes no que poderemos alcançar.

Homem (2): Foi um processo longo e difícil, e houve muito sofrimento mas já

dobrámos a esquina.

Mulher: Honrámos a nossa história e os nossos antepassados e criamos um

mundo mais seguro para os nossos filhos.

Narrador entrando no estádio e virando-se para a câmara: Durante os últimos

25 anos, em todo o continente, houve um sentimento crescente de

orgulho africano – a nível individual, comunitário, nacional e

continental. Ainda estamos a viver com o VIH e a SIDA, mas o pior

impacto previsto não aconteceu. Neste programa final, avaliamos como

e porque é que o impacto da crise está abrandar.

Pedi ao Professor Doutor Oyo e à Professora Doutora Amanzi para

se juntarem novamente a nós após o discurso presidencial de hoje, a

fim de avaliarmos o que terá acontecido bem.

Narrador: Muitos líderes foram bem sucedidos na gestão do equilíbrio

entre os interesses nacionais e o desenvolvimento de alianças

regionais. Terá havido por acaso soluções compartilhadas?

Professor Oyo: Oh, sim. As soluções compartilhadas entre países têm proliferado.

Na Cimeira da União Africana de 2014 sobre problemas transfronteriços africanos,

os líderes reuniram-se para abordar problemas comuns, tais como efeitos dos

conflitos e da escassez, discutir novas abordagens e, muito importante, reunir

habilidades, capacidades e recursos.

Professora Amanzi: Para começar, a paz parecia particularmente difícil de

manter. Com o aumento do número de oficiais de segurança, na polícia como no

exército, que estavam directa ou indirectamente afectados pela SIDA, a energia

e as capacidades de muitas forças nacionais de segurança começaram a

diminuir.

Professor Oyo: Sim, em alguns países, os governos deram prioridade ao

fornecimento de medicamentos anti-retrovirais, pelo menos em parte, às forças

de segurança… embora, noutros países, os orçamentos militares não se

expandissem tanto. Em alguns países, infecções, mortes, responsabilidades por

cuidados, e baixa moral tornaram as forças de segurança ineficazes, e como

resultado, as suas responsabilidades foram negligenciadas. 

Narrador: Para que o investimento estrangeiro fosse possível, a paz e

segurança eram fundamentais. Os governos também sabiam que se o

crime continuasse descontrolado, isso podia alimentar a anarquia

Acção da câmara Guião
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Nelson Abba junta-se

ao grupo. Ele é mais

novo que os Prof. Drs.,

mas mais velho que os

estudantes daqueles.
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pública e a dissidência, o que ameaçaria a segurança do regime. Como

é que este problema foi resolvido?

Professora Amanzi: Alguns recorreram às empresas privadas de segurança, por

vezes com pessoal de outros países. Os governos conseguiram manter controlo

firme sobre estes grupos, e escrutinavam-nos eficientemente. Outros investiram

mais fortemente no exército e na polícia.

Narrador: Isso funcionou?

Professora Amanzi: Oh sim, estas abordagens funcionaram e, como resultado, o

crime diminuiu consideravelmente. Mas outros governos tiveram outra

abordagem – esses apenas querem ver resultados – daí houve todo o tipo de

problemas, tais como actividades extrajudiciais, corrupção e nepotismo.

Professor Oyo: Por volta de 2010, manifestações esporádicas e distúrbios sociais

surgiram em diversas partes do continente. Em resposta, o Conselho de Paz e

Segurança da União Africana convocou uma reunião de emergência para discutir as

estratégias de intervenção de emergência para promover a paz pública e a

segurança da comunidade. Para que tais erupções sociais não escalassem em

conflitos, medidas drásticas tinham de ser tomadas.

Professora Amanzi: Muitos governos nacionais também concordaram. Eles

receavam que se os conflitos não fossem contidos, os países seriam

considerados ingovernáveis, os terroristas e seus clientes encontrariam uma boa

cobertura para as suas actividades em  África, e então poderiam alistar para as

suas fileiras com sucesso grupos de jovens zangados.

Narrador: Nelson Abba, você participou nas manifestações, e até liderou

algumas delas. O que é que as pessoas pensavam da violência?

Abba: Bem, os governos receavam que as demonstrações pudessem instigar

tensões étnicas ou religiosas latentes ou criar um ambiente favorável para um

golpe de estado. Todavia, nós – activistas e manifestantes de direitos humanos –

sentimos que os valores democráticos eram fundamentais para uma construção

efectiva da nação e da boa governação.

Mesmo no meio de tudo isto, lançamos um apelo contra o uso drástico da

força ou a privação das liberdades fundamentais.

Narrador: Então… o que aconteceu?

Abba: Surgiram dois campos entre os líderes estatais e os líderes da sociedade

civil: os ‘falcões’ – que sentiam que um estado de emergência devia ser imposto

e a constituição suspensa em períodos de distúrbios; e os ‘pombos’ – que

insistiam em abordagens pacíficas, uso mínimo da força, e respeito pela lei e

pelo diálogo. Argumentavam que as intervenções deviam ser rápidas mas dentro

dos limites da constituição, robustas mas controladas, sem minar os ganhos que

já haviam sido alcançados ao obter a confiança pública e reconhecimento dos

direitos civis.

Narrador: Então quem ganhou?

Abba: A situação era bastante fluida: às vezes os ‘pombos’ ganhavam o

argumento e outras vezes eram os ‘falcões’ que ganhavam. Em muitos casos, os

países fizeram o que era melhor nas suas circunstâncias específicas, mas sem

ameaçar os compromissos regionais. Nessas alturas, o apoio regional era o mais

importante e nenhum país podia viver sem ele.

Professor Oyo: É verdade – o Conselho de Paz e Segurança da União Africana

decidiu tomar uma abordagem equilibrada e em consonância com o Tribunal

Africano sobre Direitos Humanos e Direitos dos Povos e o Parlamento Pan-

africano, forneceu um quadro de intervenção que incluiu a formação em
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Ao grupo junta-se o Prof.

Doutor Parkes, que entra

vindo do túnel, corado

pelo esforço.

...E prosperidade

direitos humanos das forças de segurança nacional para que possam reprimir

a instabilidade social com o mínimo de força, mantendo ao mesmo tempo o

respeito pelos direitos humanos, a paz e a segurança.

Professora Amanzi: A segurança era muitas vezes um catalisador de novas formas

de cooperação regional em todo o continente, e o sentido renovado de unidade

pan-africana ia de sucesso em sucesso à medida que o século se desenrolava.

Professor Oyo: Nos finais da primeira década do século XXI, era evidente que o

espírito dos governos africanos era de dependerem de si próprios e de se

ajudarem mutuamente. Nesse âmbito, a Nova Parceria para o Desenvolvimento

de África (NEPAD) da União Africana, foi rebaptizada Parceria africana para o

Desenvolvimento da África.

Embora os ideais do NEPAD permanecessem no APAD, em termos de

redução da pobreza e garantia de ambientes favoráveis para o florescimento da

paz e segurança, os governos africanos desta vez alteraram a sua abordagem e

decidiram procurar muito mais financiamento dentro dos seus países – com

todas as dificuldades que isso implicava.

Abba (batendo na perna): Mas estávamos muito excitados! A UA avançou duas

opções. Primeira, os países membros da UA podiam contribuir com 0,5% do seu

PIB e parte dessas contribuições seriam reservadas para a APAD e uma outra

para o Conselho de Paz e Segurança.

A outra opção era pedir aos países para aumentarem o imposto de valor

acrescentado e contribuir com o aumento para a AU.

Narrador: O que é que o público pensava dessas ideias?

Abba: Bem, a opção do imposto de valor acrescentado (IVA) não era agradável!

Rejeitámo-la.

Por favor, não me interpreteis mal. Estávamos determinados a enfrentar os

desafios de frente. Portanto, o APAD concentrou-se na busca de recursos dentro

do continente, mobilizando as suas habilidades e capacidades e orientando os

mesmos para realizar os objectivos de desenvolvimento e combater a epidemia

da SIDA – isto foi um esforço muito corajoso por parte da UA.

Professora Amanzi: Foram bravos – recusaram-se a ser parceiros juniores em

planos e estratégias de desenvolvimento globais. Também recusaram os fundos

de outras fontes que exigiam desvio das suas próprias estratégias. O pensamento

por detrás desta posição era de que não era apenas a África que precisava de

mudar, mas sim todo o sistema mundial que a tinha explorado durante anos.

Abba: Foi formidável – exigiram o aumento da integração e mais justa nos

mercados globais, bem como uma maior representação nas instituições

multilaterais.

Ficámos furiosos quando constatámos que, embora muitos países observassem

este esforço, alguns países faziam negociações paralelas no seu próprio

interesse nacional. Mas estes países foram sancionados e isolados a partir de

dentro de África e em seguida a maior parte dos países manteve-se fiel à

posição da UA: “somente sob as nossas condições”.

Professor Parkes: Não é neste ponto que eu continuo a história?

Narrador: Com certeza, Professor. O senhor é um comentador respeitado

– conte-nos a história segundo a sua opinião.

Professor Parkes: Bem, é melhor que se sentem bem (risos por parte do grupo)…

A maior parte dos países africanos obteve benefícios extraordinários – do

comércio interno como do comércio externo – desta tomada de posição conjunta.

Professor Oyo interrompendo excitado: Em 2018, o investimento directo

estrangeiro da África para a África tinha atingido um pico estável de cerca de 2%
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Uma mulher surge do

túnel, tirando a bandeja

de bebidas de um

servente. Sobe os

degraus em direcção ao

grupo.

Soluções dirigidas

e aumento dos

impactos

Mulheres – maior

segurança ou

maior liberdade
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do produto interno bruto africano. No continente africano hoje, a maioria dos

países assinou acordos regionais de comércio.

Professor Parkes: Obrigado, Professor!

O aumento da integração regional melhorou a capacidade de subsistência

dos países, reduzindo os riscos associados a isolamento e exposição, e

fornecendo as oportunidades para acesso a recursos e competências para além

dos existentes dentro das fronteiras nacionais de cada país.

Mas também aumentou os sentimentos de insegurança em relação a estes

recursos e capacidades compartilhados. Houve interrogações sobre o

comportamento dos países maiores e mais poderosos nesses acordos regionais.

Narrador: Oiçamos o que a Enfermeira Masiga tem a dizer sobre a

maneira como os serviços de saúde sobreviveram – Enfermeira Masiga,

onde é que está?

Enfermeira Masiga, quase sem fôlego: Bem, na minha perspectiva, houve um

grande enfoque em prestação de cuidados de saúde – embora os funcionários

públicos tivessem prioridade no acesso a medicamentos anti-retrovirais. Todavia,

argumenta-se que isso tem maiores benefícios: para a maioria das pessoas, o

aumento da estabilidade política e económica dos seus países significou

enfrentar menos situações de risco.

Actualmente, há gerações de adolescentes – a minha própria sobrinha, por

exemplo – que pensam que a abstinência não é apenas aceitável, mas também

desejável. E agora o estigma é direccionado contra quem não parece conformar-

se com as políticas nacionais de prevenção do VIH.

Professor Oyo: Devíamos notar com satisfação o que os funcionários públicos

fizeram: também assistiram amigos, familiares e colegas morrendo de SIDA mas

organizaram-se numa voz unida e deixaram de ser neutros no debate sobre o

VIH e a SIDA. Usando a bandeira do pan-africanismo, transformaram-se num

grupo de pressão em prol da expansão dos programas de combate ao VIH.

Enfermeira Masiga, passando a bandeja e tomando o seu lugar: Mmmm, sim

meu caro, mas agora assistimos ao que realmente é uma espécie de

‘policiamento comunitário’: cidadãos monitorizando-se mutuamente – os filhos

uns dos outros; congregações religiosas não apenas ajudando os seus

membros, mas sim vigiando-os! Talvez isso possa ser considerado como o

outro lado do apoio que prestam uns aos outros… Mas o que temos que ter

sempre em mente é que na maioria destas comunidades existem grupos de

pessoas marginalizadas, independentemente do motivo – varia de acordo com

os valores de cada cultura.

Professora Amanzi: Bem, é uma história complexa – embora haja um número

crescente de mulheres africanas subindo as escadas do empresariado e da

política  em muitos países, outras constataram que a vida não mudou. Alguns

diriam que a ênfase na mudança de comportamento para prevenir a propagação

do VIH em alguns países levou a uma limitação das liberdades económicas e

sociais das mulheres. 

Enfermeira Masiga: De facto, em alguns países, os homens invocaram o passado

para acabar com quaisquer vestígios do ‘feminismo ocidental’, e tentaram

colocar de novo as mulheres nas suas caixas. Felizmente que em geral falham,

mas ainda existem muitos países onde há duas medidas em torno da

‘promiscuidade’ relativamente a, por exemplo, pressões consideráveis – algumas

vezes intoleráveis – para que as mulheres jovens se mantenham virgens.

Agora não me compreendam mal, não estou a criticar a abstinência como uma

abordagem de prevenção da infecção. Mas estou a criticá-la porque não há um

enfoque equivalente em relação ao comportamento sexual dos homens, ou maior

abertura sobre a dinâmica de relacionamento ou as realidades da pressão social.

Em particular, sou contra a ideia de ignorar o problema de mistura de idades –

em demasiados países, a tendência é ainda de homens mais velhos procurarem
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A Enfermeira Masiga

pega na carta 

e mostra-a, enquanto 

a lê em voz alta

As crianças órfãs

são valiosas 

noivas mais jovens, especialmente virgens ‘certificadas’. Sei que em alguns países

esta prática se tornou o enfoque de campanhas públicas, especialmente tentando

lidar com o problema dos chamados ‘burros velhos’, e alguns países até

introduziram a detecção pré-nupcial do VIH para homens bem como para mulheres

– embora eu sempre me tenha preocupado em relação ao teste obrigatório.

Mas há ainda demasiados casos em que certos líderes tratam a questão da

mistura de idades com indulgência, ou mesmo a sancionam oficialmente como parte

da sua abordagem contra a SIDA. Isto é - manter as raparigas virgens até ao

casamento e assim travar a transmissão do VIH. Na verdade, isto não funciona. A não

ser que se possa garantir que o homem mais velho ainda não é seropositivo, isso

implicará simplesmente que a noiva virgem se encontrará rapidamente infectada.

Professora Amanzi: …Sim, mas em outros países, quase aconteceu o

contrário, pelo menos para as mulheres. Estas foram encorajadas a

desempenhar um papel muito mais activo no combate à doença. Algumas

conseguiram aproveitar as oportunidades apresentadas por tais mudanças

para vincar e negociar a sua posição social. Muitas delas são mulheres

instruídas e mais ricas, a maior parte das quais vivem em cidades, mas

também há exemplos de mulheres rurais e mais pobres, chefes de famílias,

que já ganharam um maior reconhecimento local pelo seu papel-chave no

combate ao vírus e apoio à comunidade.

Enfermeira Masiga: Recentemente, a minha sobrinha enviou-me uma cópia de

uma carta que enviou a um jornal local 

Apenas passarei para a parte boa… Isto foi o que publicaram…

Narrador: Que carta excelente! Ela cresceu consigo?

Enfermeira Masiga: Sim… e pude ver em primeira mão como as atitudes estão a

mudar em relação às crianças tornadas órfãs devido à epidemia. Penso que houve

alguns desenvolvimentos positivos. As crianças são tratadas com compaixão, e

também estão a receber ajuda muito mais concreta e verdadeiras oportunidades.

Professora Amanzi: Sabe... costumávamos chamar os órfãos ‘crianças vulneráveis’

– e a atitude era que elas eram vítimas e desastres ambulantes. Trabalhámos

Cartas ao Editor
 “Em geral, é verdade que em toda a África 

existe maior igualdade entre os géneros do que 

anteriormente. Estas mudanças surgiram em 

alguns países graças às medidas práticas 

tomadas pelos governos para interromper a 

propagação do VIH”.

 Em vários países, as mulheres agora 

sentem-se mais seguras: isso pode ser porque 

tem havido um maior cumprimento da

tolerância zero em relação à violação sexual ou 

a outras medidas de protecção semelhantes. Em 

muitos países, há melhorias nos padrões de vida, 

e por isso menor número de mulheres precisam 

de emigrar para encontrar trabalho. Agora, o 

sexo comercial está mais bem regulado em 

alguns países, o que também significa maior 

protecção para as mulheres. E tem havido 

formação de um maior número de organizações 

nacionais de mulheres, incluindo grupos de 

mulheres vivendo com VIH e SIDA, com o 

propósito de ajudar a implementar estratégias 

nacionais contra a epidemia do  VIH. Algumas 

mulheres vivendo com o VIH e a SIDA 

encontraram emprego como defensoras da 

prevenção.

 “As minhas amigas e eu estamos orgulho-

sas em dizer que ainda estamos a estudar – 

estamos quase a terminar o ensino secundário –

e algumas de nós esperam entrar na universi-

dade. Muitas de nós acreditam que a  abstinência 

é o melhor caminho a seguir.

 “Nem imagina quão orgulhosas estamos 

pelo que alcançámos, e o orgulho que sentimos 

pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pela 

África. Somos uma geração quase livre da 

SIDA. E agora queremos contribuir para o 

futuro da nação e uma maior implicação na 

tomada de decisões comunitárias.

 “Muitas de nós estamos envolvidas em 

descobrir novas formas de lutar contra a 

epidemia – novas formas de encorajar mudanças 

de comportamento. Sou membro do clube da 

SIDA da escola: fazemos apresentações para as 

classes mais jovens sobre o comportamento 

sexual mais seguro e ajudamos as aulas de 

aptidões para a vida ou de estudos sociais para 

estudantes mais novos. Estamos determinadas 

em levar avante os valores dos nossos antepas-

sados e do nosso povo: havemos de garantir que 

a África avance de sucesso em sucesso.”
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A diáspora regressa

a casa

Unidos com orgulho
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bastante para alterar tudo isso. Um dia ouvi alguém referir-se a ‘crianças valiosas’

– e isso afectou-me. Passámos a usar esse termo nos nossos documentos, em

reuniões, sempre que possível. Gradualmente, penso que foi o que consolidou.

Não apenas a frase, obviamente, mas toda a maneira de pensar – a maneira de

olhar para os jovens que perderam os seus pais como ‘crianças vulneráveis’.

Havia algumas escolhas difíceis a fazer. Em alguns países, os líderes consideraram

as crianças vulneráveis como um recurso não usado e valioso, e usaram várias

abordagens para garantir que eram cuidadas, socializadas, e educadas ou

formadas. Isso incluía programas de comida em troca de trabalho, e planos de

colocação em famílias e comunidades, em paralelo com escolas comunitárias e

orfanatos. Em alguns locais, crianças sem encarregados de educação adultos

foram ‘mantidas’ em campos estatais de órfãos: não o melhor lugar, mas pode

argumentar-se que é melhor do que estar na rua. Os líderes locais foram

responsabilizados pelo governo central para garantir que todas as crianças entram

nessas redes. Como resultado, as comunidades tornaram-se mais resilientes e

estão melhor capacitadas para negociar os impactos – físicos e psicológicos – da

SIDA e de outros choques.

Narrador: Durante este período, as transferências da diáspora estavam a

aumentar. Era uma boa coisa?

Professor Oyo: Claro que era. No passado, a história da diáspora africana era

predominantemente uma de perdas e oportunidades perdidas: o fenómeno era

descrito como fuga de capital humano ou ‘fuga de cérebros’. Mas durante os

últimos 15 anos mais ou menos, isso tem estado a mudar. Os líderes africanos

estenderam a mão aos africanos vivendo no estrangeiro e vice-versa, colocando

grande ênfase no seu potencial de ajuda a criar a riqueza económica tão

necessária para o seu continente materno.

Professor Parkes: E aumentou o número de africanos da diáspora que regressa a

casa, enquanto membros da geração seguinte partem para ocupar os seus

lugares. Os que estão a regressar são inspirados pelas mudanças em curso – eles

consideram os seus países de origem ou os’ países de origem “dos seus pais

como lugares de esperança renovada e desenvolvimento económico em que vale

a pena com os seus corações, as suas vidas e o futuro dos seus filhos, bem como

com o seu dinheiro!”.

Abba: Alguns dos meus velhos amigos já regressaram – também é bom que os

mais jovens, pessoas que até não nasceram em África regressem. Trazem-nos

competências valiosas que podem ser bem utilizadas.

Professor Oyo: Durante os últimos 20 anos, os nossos líderes tiraram os seus

países do caos do subdesenvolvimento. Nesse processo, fizeram uma série de

escolhas extraordinariamente difíceis, gerindo tensões, acalmando fricções,

caminhando muitas vezes numa faca de dois gumes. Alguns foram mais bem

sucedidos que outros e o que exactamente constitui um sucesso foi objecto de

muito debate.

Professora Amanzi: Julgo que temos de ser francos. Em vários países, as

abordagens dos últimos 20 anos tiveram o seu lado escuro. Alguns líderes

reforçaram valores e políticas que, por exemplo, não conseguiram avançar os

ganhos anteriores em relação aos direitos das mulheres, e até inverteram a

situação. Algumas abordagens aumentaram a xenofobia – e eu diria que há uma

tensão considerável entre algumas comunidades em várias partes de África. Por

outro lado, muitos tiraram os seus países do mato. Acho que em alguns casos,

temos de perguntar se os fins justificam os meios…? A resposta dos nossos

amigos das Nações Unidas a esta pergunta seria ‘nunca’, mas não estou certo

que seja tão simples.

Professor Oyo: Eu teria de dizer sim. Em todo o continente, a maior parte desses

líderes conseguiu aplicar realmente as suas estratégias – tanto em termos de

infra-estruturas e capacidades, como na instalação de uma nova ética.
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Narrador: Mas isso pode ser sustentável?

Professor Parkes rindo-se: Se eu tivesse uma previsão de 20/20, poderia

responder a essa pergunta!

A Professora Amanzi, gesticulando para o centro do estádio, onde se desmonta

o palco enquanto as pessoas se vão retirando: Tínhamos uma nova visão para o

nosso país e o nosso continente, e ela foi realizada. Vê a esperança e o orgulho?

As nações e pessoas da África estão unidas e orgulhosas.
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As perdas humanas

A epidemiologia do VIH demonstra o quão é difícil virar o curso da epidemia,

pelo menos em termos de reduzir a prevalência. Fizeram-se esforços e despesas

consideráveis e houve um aumento significativo das actividades de prevenção.

Hoje, em 2026, o número de adultos e crianças com VIH e SIDA, cerca de 25

milhões, é o mesmo que em 2003. Visto que a população africana passou para

1,4 biliões, podemos orgulhar-nos do facto de, em percentagem da  população,

ter havido uma redução considerável da prevalência do VIH, de mais de  5% em

2003 para quase 3% hoje.

Hoje, estamos bem avançados em relação à epidemia da SIDA, mas não

conseguimos vencê-la.

Os preconceitos sexistas ainda subsistem, e as mulheres são mais

desfavoravelmente afectadas pela epidemia. Em 2003, a prevalência do VIH em

homens adultos era de 4,9% e em mulheres adultas era de 6,4%. Hoje, a

prevalência é de 2,8% e 3,8% respectivamente.

O percurso da África durante os últimos 20 anos teve como enfoque a

prevenção, embora também tenha havido um esforço para fornecer terapia anti-

retroviral: 1,5 milhões de adultos estão actualmente a receber tratamento, em

comparação com menos de 78.000 em 2003. É encorajador observar que a

introdução da terapia anti-retroviral tende a subir regularmente, e só um pouco

mais de 30% dos que precisam dela agora estão a recebê-la.

A África continua tendo um número elevado de pessoas morrendo de SIDA – 

60 milhões de adultos e 15 milhões de crianças já morreram desde o início da

epidemia. O número anual de mortes continuará a ser elevado por algum tempo,

pois a redução da taxa de infecção leva tempo a surtir efeito. Infelizmente, em

toda a África, ainda estão a morrer de SIDA anualmente quase 2 milhões de

adultos, e cerca de 340.000 crianças.

A África respondeu – as iniciativas para ajudar as crianças órfãs da SIDA

aumentaram significativamente nos últimos anos até 2010 e as previsões

subsequentes acompanham o crescimento da população. Não obstante, o

número de crianças tornadas órfãs pela SIDA aumentou de 12 milhões em 2003

para 22 milhões em 2025.

Determinação das despesas
As despesas totais com a SIDA em África aumentaram numa taxa média anual

de 6,6% desde 2003. A taxa de crescimento entre 2003 e 2013 foi muito mais

rápida, 12% por ano, seguida por mais moderada de 2,3% por ano entre 2013 e

2025, devido a uma despesa de prevenção anterior mais eficaz.

Grande parte das despesas crescentes foi dedicada a actividades de prevenção

que aumentaram significativamente entre 2008 e 2014. Inicialmente, as despesas

Escolhas difíceis: Um panorama

Edição Especiale: filme da Miriam Muntu: Escolhas Difíceis

No resto deste artigo, e em conformidade com a sua

prática de fornecer resumos de dados históricos,

Avaliação de um mundo apresenta alguns dos

indicadores-chave que ajudam a ilustrar o progresso

alcançado durante os primeiros 25 anos deste século.

Prevenção
Cuidados e tratamento
Crianças órfãs e vulneráveis

US$ biliões

Despesas anuais com o VIH e a SIDA, 
por componente, “Escolhas difíceis”, 
2003-2025
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em cuidados e tratamento cresceram lentamente, e depois mais rapidamente

nos últimos anos. A primeira e a última barra do Quadro 25 mostram como as

atribuições de recursos se alteraram nos últimos 23 anos.

Cuidados e tratamento aumentaram para 30% das despesas totais e as

despesas relativas a prevenção mantiveram-se muito fortemente em quase 50%

do total em 2025. A proporção atribuída a crianças órfãs e vulneráveis é menor

agora do que em 2003, embora em termos monetários reais, o nível de despesas

tenha aumentado rapidamente de 2003 a 2010, mantendo-se constante até 2025.

Os custos cumulativos representaram pouco menos de US$ 98 biliões de dólares

durante 23 anos, de 2003 a 2025. Felizmente, nos primeiros anos, houve uma

assistência substancial e sustentável de doadores, embora tenha atingido um

nível por volta de 2010. Além disso, houve uma expansão considerável da

capacidade interna para utilizar e manter a resposta ao VIH e SIDA.

As economias africanas cresceram a uma média de 2% por ano em termos reais,

e os orçamentos governamentais em 0,75% por ano. A proporção dos

orçamentos governamentais atribuídos à saúde aumentou para 13%. Como

resultado, houve um aumento considerável da capacidade do sector público

interno para atribuição de recursos para o VIH e a SIDA. Durante o período

2003–2025, o investimento veio de diversas fontes, incluindo verbas privadas,

verbas governamentais e assistência internacional.

Há variações regionais em termos da proporção dos custos cobertos por

diferentes fontes de receita (Quadros 27-30): A África oriental e a África central

e ocidental, por exemplo, precisaram de mais ajuda e mantiveram-se mais

dependentes da ajuda  (por causa de maior população e crescimento

populacional mais rápido) nos últimos anos. Embora os custos per capita do

programa fossem relativamente baixos, cerca de US$ 4 por pessoa por ano, o

tamanho das populações inflacionou os custos totais para quantias enormes.

Embora recebendo proporções mais altas de assistência, a África oriental assim

como a África central e ocidental fizeram esforços para auto-financiar os seus

programas. Os custos iniciais do programa, acompanhados por orçamentos

governamentais crescentes, significaram aumento de défices orçamentais em

alguns países, particularmente devido ao facto que as receitas fiscais não

cresceram na mesma proporção dos orçamentos governamentais. De igual

modo, o crescimento económico moderado constrangiu o financiamento

individual pois os pagamentos pessoais continuavam a ser uma parte importante

das finanças globais do programa.

A África ocidental e a África central e ocidental atraíam a maior parte da ajuda pública

ao desenvolvimento disponível, representando 74% da ajuda dedicada a programas

de intervenção contra o VIH e a SIDA em África durante os últimos 20 anos.

Fundos próprios
10 milliards US$

Contribuição 
externa 

47 milliards US$

Despesas totais com  o VIH e a SIDA, 
por fonte “Escolhas difíceis”, 2003-2025

48%48%

10%10%

Quadro

26 

Governo 
41 milliards US$

42%42%

Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África ocidental e central, 
por fonte, ‘Escolhas Difíceis’, 2003-2025

Quadro

28 
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Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Privadas
Governo
Contribuições externas

Quadro

27 
Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África oriental, 
por fonte, ‘Escolhas Difíceis’, 
2003-2025
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Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Privadas 
Governo
Contribuições externas

Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África do norte, 
por fonte, ‘Escolhas Difíceis’, 2003-2025

Quadro

30 
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Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Devido aos baixos valores para a 
África do Norte, a escala do gráfico 
foi ajustada relativamente às outras 
regiões. 
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Fonte : UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

29 
Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África austral, por fonte, 
‘Escolhas Difíceis’, 2003-2025

Privadas
Governo
Contribuições externas
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A África austral enfrentou uma situação financeira diferente. O crescimento

demográfico mais baixo da região e a sua base económica relativamente mais

forte tornou-a mais independente da ajuda externa. Não obstante, as taxas de

prevalência altas e o crescimento populacional contínuo da região foram o efeito

cumulativo que fez subir os custos anuais per capita para mais de US$ 9 por

pessoa a partir de 2025. Tal como na África oriental, e na África central e

ocidental, os primeiros anos do programa de intervenção causaram

constrangimentos orçamentais para governos e indivíduos.

Globalmente, o programa de combate ao VIH e à SIDA tem sido de custo

acessível. Os níveis de ajuda externa ajudaram o arranque rápido dos

programas, e os níveis foram mais tarde reduzidos quando os governos tomaram

uma parte maior das despesas.

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
O Quadro 32 ilustra o progresso conseguido em relação aos Objectivos de

Desenvolvimento do Milénio até 2025. Na África do norte, o progresso foi rápido

e sustentável. Na África subsariana, embora mais lento, o progresso foi

constante e sustentável. 

Pobreza
A proporção de pessoas vivendo na pobreza baixou em toda a África nos

últimos 20 anos: de quase 40% em 2000 para 27% em 2025 (na África

subsariana, de 50% para 33%). O número actual de pessoas vivendo na

pobreza baixou na África oriental e do norte, permaneceu estável na África

austral e aumentou ligeiramente na África ocidental (para 158 milhões) e África

central (para 51 milhões). Numa base pan-africana, isso traduz-se por um

ligeiro aumento geral actual de 306 a 325 milhões de pessoas.

Panorama geral de toda a África
Os Quadros 33-36 são ilustrações das tendências do VIH e da SIDA até 2025.

No Anexo 1 encontra-se uma explicação completa sobre o que foi incluído nos

custos. Durante os últimos 20 anos, a prevalência geral do VIH em adultos

baixou de 5,6% em 2004 para 3,3% em 2025.

Embora a prevalência do VIH tenha baixado mais profundamente desde 2010, o

número total de adultos seropositivos em 2025 (23,9 milhões) é quase tão

elevado como o de 2004 (24,1 milhões). O crescimento no número real de novas

infecções depois de  2015 é devido ao constante crescimento populacional.

As mulheres ainda são afectadas mais adversamente pela epidemia: estima-se

que o número anual de novas infecções em mulheres adultas seja de 1,4 milhões

em 2025, enquanto que para os homens adultos é de 1,2 milhões.

Em 2025, tinham morrido de SIDA desde 1980 60 milhões de adultos e 15 milhões

de crianças. O número de mortes anuais de adultos e crianças começou a baixar

desde 2016, para um total de 2,3 milhões em 2025 (Quadro 34, página anterior).

População vivendo com menos 
de 1 US$ por dia, por região, 
“Escolhas difíceis”, anos escolhidos

Quadro

31 

África oriental
África ocidental
África central 
África austral
África do norte

Proporção da população 
da África subsariana vivendo 
com < 1 US$ por dia
Proporção da população 
total da África vivendo 
com < 1 US$ por dia
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Taxa de alunos completando 
o ensino primário 

Prevalência do VIH em mulheres 
com 15-24 anos de idade

Progresso necessário para atingir o objectivo

Número de raparigas para 
100 rapazes no ensino primário 
e secundário

Mortalidade em menores 
de cinco anos

Progresso conseguido rumo aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio na África do norte e subsariana, 
‘Escolhas difíceis’, 1990-2025

Quadro

32 

Fonte : PNUD/UNICEF (2002), Les Objectifs de Développement pour le Millénaire en Afrique : promesses et progrès, New York ; ONUSIDA Le SIDA en Afrique Projet de scénarios.
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Fonte :    UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
 (historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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34             

Mortes cumulativas de adultos
Mortes anuais de homens adultos
Mortes anuais de mulheres adultas 

Mortes cumulativas e anuais de adultos  devido à SIDA 
em África, ‘Escolhas difíceis’, 1980-2025

CenárioRealDonnées présentées dans le scénario 
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Fonte :    UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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33             

Novas infecções em homens adultos
Novas infecções em mulheres adultas
Prevalência do VIH em adultos 

Novas infecções por VIH anuais em adultos  
e prevalência do VIH em adultos em África, 
‘Escolhas difíceis’, 1980-2025

Real Cenário
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A diferença entre as mortes de mulheres e de homens é menor

em 2025 do que no pico da mortalidade anual em 2014.

Das pessoas precisando de terapia anti-retroviral, 31,2% (1,5

milhões de adultos) tinham acesso em 2025. Desde 2015, o

aumento do seu fornecimento resultou numa redução do número

de mortes anuais. O número de pessoas precisando da terapia

anti-retroviral e que não a recebem continuará baixando para

além de 2025, à medida que a prevalência do VIH for diminuindo

e o acesso a essa terapia continuar a aumentar.

O número de crianças órfãs devido à SIDA continuou a aumentar

durante todo o período até 2021, e em 2025 havia 22,1 milhões

de crianças órfãs devido à SIDA.

Panorama das regiões africanas 
O Quadro 37 ilustra a distribuição epidemiológica da epidemia

nas regiões geográficas da África oriental, África ocidental e

central, África austral e África do norte.

Adultos recebendo terapia anti-retroviral 
Adultos necessitando de terapia anti-retroviral e não a recebendo
Percentagem de adultos necessitando de terapia 
anti-retroviral e recebendo-a

Quadro

35            
Adultos recebendo terapia anti-retroviral 
e adultos necessitando de terapia anti-retroviral 
em África, ‘Escolhas difíceis’, 1980-2025 
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Fonte :   UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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36             
Crianças órfãs devido à SIDA em África, 
‘Escolhas difíceis’, 1985-2025
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Fonte :    UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
 

Crianças órfãs devido à SIDA

Real Cenário
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‘Escolhas difíceis’, panorama da regiãoQuadro

37 
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Fonte :  UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Novas infecções por VIH anuais em adultos  e prevalência do VIH em adultos 
em África, 1980-2025
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a escala do gráfico foi ajustada em comparação com outras 
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O Mar Come a Terra em Casa

Em casa, o mar está na cidade,

Entrando e saindo dos locais de cozinhar,

apanhando lenha das lareiras 

E devolvendo-a à noite;

O mar come a terra em casa.

Chegou um dia a meio da noite,

Destruindo as paredes de cimento,

E levou consigo as aves,

As panelas e as conchas,

O mar come a terra em casa;

É triste ouvir os choros,

e os gritos de luto das mulheres,

Apelando todos os deus que veneram,

Para as proteger do mar zangado.

Aku ficou fora onde estava a sua panela,

Com os seus dois filhos a tremer de frio,

as mãos no seio, 

chorando copiosamente.

Os seus antepassados a abandonaram,

Os seus deuses a desertaram,

Foi numa manhã fria de domingo,

A tempestade estava furiosa,

Cabritos e aves lutavam na água,

A água zangada do mar cruel;

As palmadas da água na margem,

e acima dos soluços e dos gemidos profundos e baixos,

Estava o zumbido eterno do mar vivo.

Levou os seus bens

Adena perdeu as suas jóias que

Eram o seu dote e a sua alegria,

No mar que come a terra em casa,

Come a terra inteira em casa.

— Awoonor K. In: Beier U, Moore G, eds. (1999) The Penguin book 

of modern african poetry. New York, Penguin Classics.

Secção 5  Legados e armadilhas: O remoinho

Este cenário é contado em forma de série de palestras 

por uma famosa escritora africana. Esta explora as 

razões porque, em 2025, a África ainda carrega um 

enorme fardo de SIDA, juntamente com pobreza e 

instabilidade generalizadas.
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Era uma vez, numa aldeia chamada Ogundugbwe,
vivia uma comunidade de animais: Big Bully
Elephant, Tricky Rabbit, Lazy Jackal, Stubborn Goat,
Shameless Mouse e Hardworking Zebra.

A vida nunca fora fácil mas agora estava a tornar-se
mais difícil — uma doença estava a matar todas as
culturas e a fome constituía uma preocupação. Então
o Big Bully Elephant, o auto-nomeado líder de
Ogundugbwe, decidiu convocar todas as famílias dos
animais para uma reunião de emergência na praça
do mercado.

Big Bully Elephant abriu a reunião com um longo e
enfadonho discurso sobre os seus sonhos e
aspirações, e como havia organizado esta e aquela
festa familiar. Quando se iniciaram as verdadeiras
discussões, a maior parte dos animais já estava
convencida de que seria uma perda de tempo.

Big Bully Elephant sugeriu que todos lhe trouxessem
metade da comida que tivessem para que ele
pudesse armazená-la e distribui-la quando fosse
necessário. Porém, poucos confiavam nele pois no
passado já os tinha enganado, tendo usado as
reservas alimentares como se fossem dele!

Os que não se submeteram à ‘sugestão’ do Big Bully
Elephant, como o Stubborn Goat, pagaram um preço
elevado. A sua casa foi saqueada e toda a sua
reserva de alimentos foi levada à força. O Stubborn
Goat e a sua família conseguiram fugir da aldeia e
foram viver no exílio, em terras muito distantes.

Os problemas da aldeia pioraram por causa da falta
de colaboração entre os animais. Na luta diária pela
sobrevivência, os animais consideravam-se
mutuamente como inimigos e não amigos, e até
chegaram a lutar pela limitada comida e água.

Agora que a fome já se instalara na aldeia, a maioria
dos animais olhava para a família da Hardworking
Zebra com inveja, porque a família da Zebra tinha
trabalhado arduamente, e conseguira produzir o
máximo que podia antes da chegada da doença.
Mas o Lazy Jackal e o Shameless Mouse, durante a
calada da noite, iam em turnos roubando parte da
comida da Hardworking Zebra.

Depois, iam então vender ao Tricky Rabbit o que
tinham roubado. As vendas de milho, feijão e ervilhas
do Tricky Rabbit estavam a aumentar cada dia e os
seus lucros subiam em flecha, enquanto a pobreza e
morte submergiam os animais de  Ogundugbwe.

Tricky Monkey também fazia frequentemente visitas
secretas à casa do Big Bully Elephant.. Oferecia-lhe
dinheiro e alimentos em troca de promessas de
segurança e acesso as oportunidades de fazer
dinheiro.

Na aldeia, bem como em outras aldeias longínquas e
próximas, as culturas e plantas continuavam a
morrer… E porque as culturas e plantas estavam a
morrer, a fome encontrava-se em toda a parte… E
porque a fome estava em toda a parte, os animais
continuavam a morrer.

Infelizmente para a aldeia de Ogundugbwe, os
animais continuaram divididos, por isso nunca
descobriram uma solução.

Conto folclórico
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Edição especial

Avaliação de um mundo

Palestras de Outra História de Maria Diop

Em 2005, parecia haver tantas razões para esperança. As actividades da

União Africana e suas iniciativas, tais como a Nova Parceria para o

Desenvolvimento de África (NEPAD) e a Declaração de Abuja, pareciam

representar uma demonstração de orgulho e determinação. O aumento

de eleições em toda a África sugeriam governos melhorados e reactivos.

Fora do continente, os fluxos bilaterais de assistência já estavam a

aumentar, enquanto que a iniciativa da OMS “3 por 5”; o Plano de

Emergência do Presidente dos EUA contra a SIDA (PEPFAR); e o Projecto

do Milénio demonstravam a necessidade urgente de enfrentar a epidemia

da SIDA e outros aspectos de subdesenvolvimento do continente. Os

doadores falavam cada vez mais sobre harmonização, sobre trabalhar

dentro de uma infra-estrutura nacional, especialmente em relação ao VIH

e à SIDA. 

No início de 2005, os líderes dentro e fora de África proclamaram a sua

intenção de se unir ‘para salvar a África’. No decurso desse ano, mais de

$ 5 biliões de US$ foram gastos com programas de combate ao VIH e

SIDA nos países mais pobres do mundo – uma grande proporção foi na

África.

Então, o que foi que falhou?

A famosa escritora Maria Diop decidiu procurar responder a esta questão

na série de Palestras de Outra História deste ano. Tomou como tema

‘Legados e armadilhas’ e examinou os eventos dos últimos 20 anos em

África, identificando sete ‘armadilhas’ – sociais, económicas, e políticas –

que afectaram  os governos e os povos de muitos países africanos.

Segundo argumenta, estas armadilhas fornecem o contexto básico da

epidemia da SIDA, moldando as percepções e respostas do povo à

doença.
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Os seus legados e armadilhas podem ser resumidos da seguinte forma:

O legado da história de África

(o pós-colonialismo não conseguiu superar divisões profundas).

O ciclo da pobreza, desigualdade e doença

(o aumento populacional a consequente pressão sobre as infra-estruturas

inadequadas do sector social, e a SIDA esgotam ainda mais as

capacidades).

As divisões destroem as sociedades

(A escassez promove a divisão, e a SIDA e o estigma alimentam tal divisão).

A luta por dividendos fáceis

(os líderes africanos e seus parceiros doadores procuram obter resultados

rápidos, portanto, são incapazes de investir em mudanças a longo prazo).

Os desafios da globalização: integração e marginalização

(os acordos comerciais e a redução de investimentos estrangeiros não

beneficiam a África cuja economia formal depende de uma pequena base

de exportação de produtos primários).

A dependência da ajuda e a procura de segurança global

(os doadores não põem em prática a retórica de harmonização e a guerra

global contra o terrorismo transborda para a África, determinando os

padrões de financiamento dos doadores).

A resposta à epidemia da SIDA: atalhos e varinhas mágicas

(A corrida para introduzir a terapia anti-retroviral produz poucos benefícios

duradoiros e faz com que a tão almejada expansão da prevenção não se

verifique). 

1
2

3
4

5

6

7
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Palestras de Outra História de Maria Diop
Edição especial

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO   VOLUME 20, NÚMERO 12   DEZEMBRO 2025
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Boa noite.

Esta noite, algures em África,

provavelmente em cada país, talvez em

cada aldeia — um homem cai doente.

Durante o período em que tem de

cuidar dele, a esposa não pode trabalhar

nos campos de milho ou algodão, não pode

tomar conta do bananal, não pode secar o

café, e nem pode colher o arroz. Isto

implica que haverá menos comida e menos

renda para a família.

As viagens à cidade para os

tratamentos médicos, os honorários

hospitalares e os medicamentos consomem

as poupanças. Não há dinheiro suficiente

para pagar as propinas escolares e as filhas

são expulsas da escola. Os filhos ajudam a

cuidar do pai doente. Os curandeiros

tradicionais são pagos com gado.

O homem morre.

Os instrumentos agrícolas e o gado da

família são vendidos para pagar as

despesas do funeral. Segundo as práticas

do luto, quando alguém morre, não é

permitido trabalhar a terra durante vários

dias. Perde-se tempo precioso para tarefas

agrícolas. Na época seguinte, incapaz de

encontrar mão-de-obra temporária, a

família cultiva uma área mais pequena. Sem

pesticidas, multiplicam-se as ervas

daninhas e as infestações. Os filhos

abandonam a escola para mondar e colher.

Mais uma vez, a produção é pequena. Com

pouca comida produzida pela família e sem

dinheiro para comprar carne ou peixe, a

nutrição e a saúde da família sofrem. Se a

mãe cair doente com SIDA, repete-se o

ciclo de perda de bens e mão-de-obra. As

famílias passam a praticar a agricultura de

subsistência. A produção geral de bens de

rendimento cai1.

Começo com esta imagem por razões

bastante simples. Uma grande parte do que

vou falar poderá parecer uma discussão

abstracta do contexto e impactos da SIDA

em África. Não quero que a minha

audiência ou eu própria se esqueça das

pessoas no centro deste debate, e que por

detrás de cada número se encontram

pessoas como vós e eu.

Além disso, esta história lembra-nos há

quanto tempo a África carrega o fardo da

SIDA. Em 1999, o ciclo descrito já se tinha

repetido por muitos milhões de vezes e

continuou, de cada vez abrindo uma ferida

mais profunda.

Neste momento, uns 40 milhões de

africanos vivem com o VIH ou a SIDA. Mais

de 80 milhões de pessoas já morreram.

Mas esse número pode ser bem maior –

continua sendo difícil recolher estatísticas,

mesmo depois de 40 anos.

A doença de cada pessoa infectada

afecta, por sua vez, a sua família e

comunidade: poderíamos afirmar que

agora, em 2025, há muitos mais milhões de

pessoas que vivem com os efeitos mais

amplos do vírus.

A Organização Mundial de Saúde diz

que neste momento 7 milhões de pessoas

precisam de medicamentos, mas apenas

1/5 dos que precisam de tratamentos estão

a receber terapia anti-retroviral. Destes, um

número ainda muito menor tem acesso a

medicamentos que realmente servem – a

resistência faz com que medicamentos

antigos deixem de ter efeito. 

Nesta série de palestras, pretendo

explorar porque é que isso aconteceu.

Para tal, temos de olhar para o contexto

mais amplo.

Irei descrever sete armadilhas em que

caímos e procurarei explorar as suas

interacções complexas. As armadilhas não

são sequentes – interagem constantemente

– e à medida que cada uma se desenvolve,

instiga ou reforça uma ou mais das outras.

As sete armadilhas

Durante os últimos 50 anos, muitas

pessoas e países em África caíram nessas

armadilhas. Claro que algumas pessoas e

Apresentamos aqui e na integra a transcrição da série de

palestras da Dra. Maria Diop sobre Legados e armadilhas – bem

como alguns gráficos e documentos de suporte que ela utilizou.
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mesmo alguns países conseguiram escapar

dessas armadilhas – na verdade, alguns o

fizeram consideravelmente bem. Mas não é

a história destes que pretendo abordar.

As primeiras seis destas armadilhas,

juntas, ajudaram a manter a pobreza severa

e a ausência de desenvolvimento que

continua a afectar grande parte do nosso

continente. Elas incluem: a herança da

história de África; o ciclo de pobreza,

doença e desigualdade; as divisões

separando a sociedade; a procura de

dividendos rápidos; os desafios da

globalização: integração e marginalização;

e a dependência na ajuda externa e a

procura de segurança global. A última

armadilha – que designo de atalhos e

varinhas mágicas – parece-me resumir

todas as outras. Concentra-se nas formas

como os líderes e suas sociedades (tanto

dentro como fora de África) responderam à

epidemia da SIDA em  África nos últimos 20

anos e como, no processo, agravaram

tanto a armadilha da SIDA como as outras

armadilhas e legados de que a África tem

procurado arduamente escapar.

Falemos das armadilhas 1 e 2.

Armadilha 1: 

O legado da história

A primeira armadilha que mantém a

África atrasada é a sua história – e a

herança dessa história. Por exemplo, ao

longo dos séculos, a escravatura fez

prisioneiros 40 milhões de africanos e

matou muitos mais milhões. Como

podemos ignorar os impactos da

escravatura sobre a paisagem social,

económica e política contemporânea? O

período colonial alterou profundamente o

nosso continente, talvez de formas

irrevogáveis – muitas delas para pior. Nos

30 anos seguintes, muitos países em África

tornaram-se instrumentos no confronto da

Guerra Fria. Em muitos locais, o legado é

divisão e instabilidade, caos político, social

e económico ou pior. Em muitos países,

agravou conflitos; remodelou, desmembrou

ou destruiu comunidades e culturas

tradicionais e arruinou vidas. Não sobrou

muita coisa em termos de educação,

cuidados de saúde, infra-estruturas físicas

ou administração de estado.

Nem todos os países do continente

seguiram o mesmo caminho. Houve

episódios de optimismo e de expectativa.

Pensemos nas lutas contra o apartheid, no

pan-africanismo, na educação gratuita e de

massas, nas campanhas multipartidárias

contra os sistemas de partido único –

apenas algumas das coisas que

promoveram a esperança. Além disso, o

desenvolvimento da União Africana e

NEPAD, o Mecanismo Africano de Revisão

de Pares (African Peer Review Mechanism),

o Parlamento Africano (African Parliament)

e a Força Africana Permanente (African

Standby Force) – pareciam tão

promissores.

Todavia, no geral, os passos em frente

foram seguidos por novos retrocessos e

novas adversidades. Ao fazermos a

retrospectiva dos anos anteriores a 2025,

vemos um continente que resistiu, não só

durante décadas mas séculos, à

exploração, ao subdesenvolvimento, e a

doenças devastadoras, incluindo quatro

décadas de SIDA. Algumas vezes, estes

horrores foram usados para justificar

atrocidades ou desculpas por inacção – eu

não faço isso.

Gostaria de enfatizar que não podemos

ignorar o problema das lideranças internas:

é triste constatar que muitos líderes

africanos usaram as suas posições apenas

para se enriquecer, perante o sofrimento

dos seus povos.

A armadilha do legado da história

instigou outra: uma dinâmica de

agravamento da pobreza, doença e

desigualdade. Esta é a minha segunda

armadilha.

Armadilha 2: 

O ciclo de pobreza, desigualdade, 

e doença

Pobreza, doença e desigualdade têm

afectado, de mãos dadas e há bastante

tempo, a história da África. A pobreza

resulta geralmente em falta de cuidados de

saúde fundamentais, seja em termos de

medicamentos, educação, ou nutrição

adequada. Isto promove a propagação da

doença que, por sua vez, enfraquece

pessoas que podem já estar a lutar contra

a pobreza, tornando difícil trabalharem o

suficiente para poder viver. A SIDA é

apenas a última incarnação – o paludismo

tem tido os mesmos efeitos durante várias

décadas. Acrescido a estes dois factores,

um terceiro, a desigualdade crescente (não

apenas dentro dos países e regiões de

África, mas também nas relações entre a

África e o resto do mundo) e temos três

engrenagens que reforçam esta armadilha.

Pobreza

Quanto à pobreza, os debates dos

princípios dos anos 2000s continuam:

como é que a pobreza deve ser medida –

proporcionalmente, em números absolutos,

ou usando outra medição? Embora a

redução da pobreza na África do norte nos

dê algumas esperanças, a proporção de

pessoas vivendo em situação de pobreza

na África subsariana continua sendo um

problema. Em 2025, à semelhança de 2000,

cerca de 40% dos  africanos (e 50% da

população da África subsariana) vive com

menos de US$ 1 por dia. Mas esta

proporção constante esconde os números

reais, crescentes. Nos últimos 20 anos, os

números reais subiram muito com o

crescimento da população: agora, mais de

450 milhões de pessoas vivem com menos

de US$ 1 por dia, um grande aumento de

cerca de 300 milhões em 2000.

O número real de pobres baixou na

África do norte. Mas na África ocidental

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 20, NÚMERO 12 DEZEMBRO 12, 2025
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subiu em 65% (de 130 milhões em 2000

para mais de 210 milhões em 2025); na

África central o número de pobres cresceu

em 70% (para 75 milhões); na África austral

em  90% (para  50 milhões); e em 16% na

África oriental (para quase 120 milhões).

Porquê? Um grupo atribui a culpa à

integração global inadequada dos países

africanos, enquanto outros argumentam

que tinha havido demasiada integração. Um

terceiro grupo coloca a culpa na falta de

reformas por parte de África ou a

inadequação de muitas das suas

instituições nacionais.

Doença

A doença está a crescer. Pode parecer

inevitável, mas de facto, nos 20 ou mais

anos de independência, muitos países

africanos conseguiram grandes progressos

em cuidados de saúde. Depois de 1980,

muitas destas realizações foram perdidas

num contexto de exigência de pagamento

da dívida, Programas de Ajustamento

Estrutural, êxodo de profissionais de saúde,

e piores condições comerciais. Desde 2004,

houve pouco investimento a longo prazo e

sistemático nos sistemas cruciais de saúde

pública e infra-estruturas, particularmente

em zonas rurais. Os esforços visando

ultrapassar os problemas foram demasiado

poucos e tardios. Por exemplo, as taxas de

notificação de tuberculose aumentaram

rapidamente à medida que o VIH ia

enfraquecendo as pessoas e tornando-as

mais vulneráveis ao desenvolvimento da

tuberculose.

Algumas pessoas argumentam que não

é por causa do aumento de doença, mas

sim devido ao aumento da população

africana – e dos investimentos que não

estão a acompanhar este crescimento

populacional. Entretanto, o número de

crianças morrendo de doenças evitáveis –

particularmente paludismo, pneumonia, e

diarreia – aumentou de 4 milhões em 2005,

para mais de 5,5 milhões em 2015, e agora,

em 2025, atinge cerca de  8 milhões.

Embora os cuidados de saúde privados

tenham aumentado, apenas beneficiam um

pequeno grupo de elites.

Desigualdade

A desigualdade constitui um aspecto

crucial de todas as armadilhas que irei

descrever. Em todo o continente, o acesso

desigual a poder, estatuto, dinheiro,

educação, bens e saúde fragmenta

populações, famílias e divide homens e

mulheres, gerações, comunidades e

nações. Deforma as dinâmicas regionais do

continente; e perturba as várias relações

comerciais e de ajuda entre a África e o

resto do mundo. Há três factores que

exacerbam a desigualdade.

• O primeiro é uma população que está

a crescer sem crescimento económico

correspondente e sem mecanismos

adequados para distribuir os

benefícios do pouco crescimento

económico existente. Na maior parte

dos países africanos, as pessoas ainda

não têm excedentes suficientes para

investir a fim de produzir mais – ou

para pôr de lado em caso de

necessidade. Há mais pessoas que

precisam de serviços, mas o número

de pessoas com o poder de compra

de serviços cresceu com muita

lentidão. Os recursos existentes estão

esgotados, enquanto a desigualdade e

a pobreza continuam – muitas vezes

traduzidos numa saúde precária,

incluindo a SIDA – em todas as

populações na África subsariana.

O resultado, nos últimos 30 anos e

mais, foi um ciclo vicioso e cumulativo

que afecta negativamente pessoas,

famílias, comunidades, sectores e

nações.  Às vezes, ocorre algo de mais

positivo que perturba o ciclo, criando

algumas melhorias, uma série de boas

colheitas (uma série de boas colheitas,

um negócio bem sucedido, um novo

emprego) mas são excepções.

• O segundo factor é a aparente

impossibilidade de manter

consistentemente uma boa governação

nacional e regional durante um período

de tempo suficiente para abordar

alguns ciclos persistentes de pobreza

e de subdesenvolvimento em que se

encontram tantas pessoas. Geralmente,

é uma questão de opção entre uma ou

outra: por um lado, existem líderes

corruptos que conseguem manter o

seu controlo do poder de um país; 

por outro lado, existem líderes que se

preocupam com o seu povo mas que

descobrem que têm de enfrentar

demasiados desafios, ou que têm falta

de recursos, instituições ou experiência

para poder produzir uma diferença

sustentável. Há ainda aqueles que

conseguiram alguns progressos, mas

que os viram destruídos, por exemplo,

pelo início de um conflito ou um influxo

de refugiados.

• O terceiro factor é o VIH e a SIDA. 

O VIH/SIDA existe há pelo menos 

40 anos. Silenciosamente, propagaram-

se no seio da população –

desconhecido, no princípio

despercebido. E depois a doença

surgiu… e vão morrendo pessoas.

Durante os últimos 10 a 15 anos, os

níveis de prevalência do VIH em África

continuam estáveis. Alguns consideram

isto um sucesso, mas de facto, não

consola muito, especialmente quando a

prevalência do VIH em adultos é ainda

superior a 5% em quase 20 países. 

A verdade é que a prevalência se

mantém estável  porque para cada

pessoa que morre de SIDA, outra fica

infectada com o VIH – atingiu-se um
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Relações entre saúde e PIB
A má saúde reduz o PIB ao reduzir a produtividade 
e o tamanho relativo da força de trabalho

Grande população 
economicamente 

dependente

Desigualdades sociais e económicas

Desnutrição infantil

Doença em crianças

Maior fertilidade 
e mortalidade 

infantil

PIB per capita 
mais baixo

Produtividade 
reduzida

39 Qu
ad

ro
Força de trabalho reduzida devido a 

mortalidade e reforma prematura

Acesso reduzido a recursos 
naturais e à economia mundial

Doença e desnutrição em adultos

Investimento reduzido 
em capital físico

Escolaridade 
reduzida e capacidade 

cognitiva comprometida

equilíbrio diabólico. À medida que as

populações crescem, o número total de

pessoas vivendo com VIH e SIDA

cresce, bem  como o das mortes.

Antes do aparecimento do VIH e da

SIDA, a esperança de vida na maioria

dos países estava a aumentar

rapidamente. Mas mais ou menos na

última década, em países com a taxa

de prevalência do VIH acima de 5%,

tem estado a baixar.

A SIDA agrava todos os problemas

de pobreza, desigualdade e saúde

precária. Nos primórdios da epidemia,

a SIDA não respeitou ninguém: infectou

tanto ricos como pobres. Mas durante

a última década, os epidemiologistas

dizem-nos que estão a surgir novos

padrões. Ser pobre, ter pouca

educação formal, poucos bens

(especialmente ter perdido os pais

devido à SIDA), significa que o VIH

nunca está longe. Se não és tu

atingido, então será a tua irmã, o teu

primo, o teu filho, ou a tua sobrinha.

Surgiram ciclos viciosos que aumentam

a pobreza e desigualdade e trazem

mais doença.

Ligações

O diagrama que vê é de um artigo

escrito para a Baronesa Omumali, antes do

discurso que ela fez  perante os

parlamentares europeus em 2006. Ilustra os

conhecimentos contemporâneos sobre a

relação entre saúde, subdesenvolvimento e

pobreza (nas suas duas dimensões,

monetária e não monetária).

A epidemia destruiu as capacidades

actuais e futuras de mais de 20 países do

continente – suas famílias, cuidados de

saúde, governação e educação. E continua

a destruir.

O impacto das secas, que

repetidamente devastaram regiões do

continente, em 2008, 2016 e novamente em

2023, afectando quase 60 milhões de

pessoas no Corno de África, na África

austral e na região do Sahel na África

ocidental, é um exemplo das repercussões.

No período compreendido entre estes

eventos, houve tentativas para construir

uma certa capacidade de resistência, mas

com sucessos limitados. Havia alguns

estabelecimentos de venda de alimentos,

mas com pouca infra-estrutura através da

qual poderiam distribuí-los. Os conflitos

podem ter o mesmo efeito, visto que

forçam as pessoas a abandonar as suas

terras.

Mas não são necessários

acontecimentos tão extremos como estes

para empurrar as pessoas para uma

catástrofe – o próprio crescimento

populacional está a fazer uma pressão

crescente sobre a terra arável disponível,

particularmente porque para muitas

pessoas a agricultura, continua sendo

básica, com pouco apoio de novas

tecnologias agrícolas. Em muitas áreas, isto

está a catalisar uma tensão ambiental

alarmante e a reduzir a produtividade.

O impacto da epidemia da SIDA em

África desenrolou-se durante uns certos

períodos de tempo e afecta não só o sector

económico, mas também a saúde pública e

a educação, a capacidade de governar e a

transferência de conhecimentos

especializados e de competências

essenciais. É importante notar que uma

prevalência alta (digamos, superior a 7,5%)

traduz-se actualmente num risco de 30%

de infecção pelo VIH para um indivíduo de

15 anos.

Em resposta a estas pressões, milhões

de pessoas continuam a movimentar-se em

todo o continente, dividindo famílias e

comunidades. Algumas acabam crescendo

em bairros pobres nos arredores das

cidades. Aí, a vida é talvez um pouco

melhor, dado haver acesso a alguns

serviços. Mas a maioria sofre de condições

de vida e de trabalho precárias,

transportes, saneamento e outros serviços

públicos inadequados e continuam

terrivelmente pobres. Embora existam

excepções importantes, a urbanização em

vários países continua a ter lugar sem o

crescimento económico necessário para

apoiar cidades que crescem.

Apesar de esforços para criar

empregos, estes são poucos, pelo menos

na economia formal: durante as últimas

duas décadas, uma escassez de mão-de-

obra qualificada e de infra-estruturas físicas

tem desencorajado o investimento externo.

Pelo contrário, as pessoas trocam a sua

força de trabalho por comida e outros bens

essenciais; vendem bens nas ruas das

cidades; fazem malabarismos para gerir as

dívidas; alguns até roubam. Certas pessoas

recorrem ao comércio do sexo por dinheiro,

alimentação ou protecção para si ou para

as suas famílias – o que não é nada novo,

aqui ou em outras partes do mundo. As

pessoas fazem o que podem para

sobreviver. Quando voltam para as suas

zonas rurais, trazendo dinheiro, talvez à

procura de cuidados por terem ficado

doentes, podem também trazer o vírus. Se

não estão infectadas, o retorno pode, por

sua vez, confrontá-las a novas realidades –

talvez o chefe da família tenha morrido,

deixando-lhes o cuidado da família…

Nos últimos 20 anos, pobreza,

desigualdade e doença têm castigado

países, comunidades, e pessoas. No meu

trabalho, descrevi o padrão deprimente

sem vencedores que surgiu no continente:

muito dos países que, em 2004, tinham o

potencial para alcançar sucesso, tiveram

de lidar com as mais elevadas taxas de

prevalência do VIH. Mas os países menos

afectados pela epidemia continuam sendo

os menos desenvolvidos. Entretanto, os

países que alcançaram algum

desenvolvimento e evitaram o pior da

epidemia da SIDA estão devastados por

Fonte: Adapted from Ruger JP, Jamison DT, Bloom DE (2001)
Health and the economy. In Merson MH, Black RE, Mills AJ (ed.),
International Public Health, p.619, Sudbury, Massachusetts,
Jones and Bartlett.
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Países menos 
desenvolvidos, 
segundo o PNUD

Prevalência do VIH 
em adultos >7,5%, 2003

Países implicados
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Desafios ao desenvolvimento, 2004

Qu
ad

ro 40 
conflitos civis. Como o mapa ilustra, em

2004, surpreendentemente poucos países

estavam livres de todos estes problemas.

Na minha segunda palestra, irei descrever

como a ruptura da confiança levou à

divisão social e à procura de resultados

rápidos.

Fonte: UNAIDS (2004), Conflict Barometer (2003), UNDP
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Neste momento, enquanto nos

encontramos aqui reunidos, talvez 

40 milhões de africanos vivem com o VIH

ou a SIDA. Mais de  80 milhões de pessoas

já morreram. Perguntamo-nos: O que terá

corrido mal?

Hoje vamos falar da armadilha 3: as

divisões que destroem a sociedade e da

armadilha 4: Dividendos rápidos.

Armadilha 3:

As divisões que destroem a sociedade

Neste início de 2025, nos países com

alta prevalência do VIH, há um aumento

constante do número de famílias que foram

desintegradas, vencidas por vagas

sucessivas de infecções do VIH. Nos

princípios, investigadores e analistas

sociais falavam da capacidade de

recuperação rápida da sociedade e família

africanas, ligada por um sistema intrínseco

de obrigações e reciprocidades. Mas

depois de quatro décadas da doença, esta

capacidade está a falhar.

O medo de ficar só levou a uma ruptura

da confiança e dos sistemas sociais de

reciprocidade. As mulheres com VIH e SIDA

são particular e severamente afectadas,

quando se desconfia que já não

conseguem ter ou cuidar de crianças

saudáveis e, em muitas sociedades,

perdem então a maior parte do seu valor e

estatuto. Isto é acompanhado muitas vezes

de  violência doméstica.

O crime urbano está a aumentar.

Entretanto, muitas pessoas, procurando

encorajamento e esperança (especialmente

perante uma doença contra a qual se

sentem sem poder) viraram-se cada vez

mais para a religião: paralelamente ao

crescimento de seitas milenares  e

sociedades e cultos secretos tradicionais,

estão a proliferar formas fundamentalistas

de religião.

Em todo o continente, as tensões

sociais pioraram à medida que novas

oportunidades foram criando novas

divisões – por exemplo, entre as pessoas

que conseguem pagar tratamentos e

cuidados mais modernos ou podem aceder

a recursos e  serviços, e aquelas que não

podem; entre diferentes grupos étnicos e

religiosos, entre uma comunidade e outra. 

Sob tais pressões, as tensões

religiosas, políticas e sociais nos países do

continente agravaram-se chegando a um

ponto de ruptura; a xenofobia está a

aumentar; o nepotismo, o amiguismo, e o

fanatismo étnico estão muito espalhados.

Em alguns países, na ausência de governo

efectivo, diferentes líderes – culturais,

políticos e religiosos – vieram ao de cima.

Alguns oferecem estabilidade, outros

procuram simplesmente poder e riqueza.

Diz-se que a madeira que já tenha

pegado fogo não é difícil de acender e a

verdade deste provérbio é clara em África,

neste ano de 2025. O número de grupos

paramilitares e de criminosos aumenta

alimentados pelos grandes números de

jovens desempregados, furiosos e

insatisfeitos. Partes do continente

tornaram-se feudos para os senhores da

guerra, seitas religiosas e milícias étnicas.

Durante mais ou menos os últimos

cinco anos, os conflitos têm surgido

repetidamente, por exemplo, na África

ocidental e na região dos Grandes Lagos.

Os governos africanos têm tentado

enfrentar a situação, mas mesmo quando

têm a autoridade política, faltam-lhes os

meios para fazer e manter a paz. A verdade

é que muitos exércitos de muitas nações

estão tão afectados pela SIDA que não

conseguem reunir soldados suficientes

para participar em missões de manutenção

da paz. Alguns governos já desmobilizaram

os seus exércitos, substituindo-os por

forças paramilitares ou contratando firmas

multinacionais de segurança quando a

soberania ou os interesses nacionais são

ameaçados.

A ruptura da confiança
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Família e amigos de elementos do

exército já falam de quão valentes são os

soldados que caem, não em batalhas, mas

derrubados pela ‘praga’. Infelizmente,

alguns grupos rebeldes vêem esta praga

como elemento útil do seu arsenal: há

provas de unidades especiais de soldados

seropositivos, especialmente instruídos

para usar a violação como uma táctica

deliberada, por líderes determinados a

acabar com os seus inimigos. Entretanto,

embora a prevalência de conflitos tenha

tornado os investidores estrangeiros ainda

mais relutantes em investir em África,

resultou numa bonança para a indústria de

segurança privada que, aliás, é dominada

por firmas multinacionais!

A doença alimenta-se da divisão

A epidemia da SIDA tem funcionado

quer como uma causa quer como um efeito

desta fragmentação social. Alguns líderes

ainda argumentam que a sua cultura ou

religião protegerá naturalmente a sua

comunidade – apresentando sempre o vírus

como um problema de outras pessoas ou

comunidades, e não seu. Desde o início se

reconheceu que as estratégias deveriam

ser concebidas de forma a ser

enquadradas no contexto cultural local –

mas mesmo assim, muitas campanhas

ainda estão tão longe das crenças

populares locais que, em consequência,

são simplesmente ignoradas. Outros líderes

encorajam os seus povos a contar com os

medicamentos tradicionais e com a ajuda

dos curandeiros tradicionais, porque

reconhecem que a maioria das pessoas

não pode ser atingida com cuidados de

saúde mesmo abordáveis.

Todavia, em termos de relações entre a

religião e a epidemia, as conclusões da

Dra. Wek (no seu famoso artigo de 2008

sobre a politização da religião) mantêm-se

ainda válidas. Alguns líderes religiosos

ainda divulgam informações incompletas ou

imprecisas sobre o VIH e a SIDA e

propagação do VIH. Da mesma maneira,

alguns associam a SIDA a alegadas

transgressões dos fiéis de crenças rivais,

ou interpretam a epidemia como uma forma

de retribuição divina. Ao mesmo tempo,

muitos dos melhores serviços de saúde

continuam sendo fornecidos por grupos

religiosos, mesmo a controvérsia sobre a

eficácia e consistência das suas

mensagens de prevenção continue depois

de 30 anos.

Para citar da Religion and the Epidemic

(a religião e a epidemia) pela Dra. Wek

(2008, PublishAndBe)

Padrões de organização religiosa parecem

ter um impacto importante na propagação

do vírus, mas a sua implicação tem grandes

dificuldades. Embora os líderes da maior

parte das religiões estejam de acordo de

que a fidelidade e abstinência são os meios

mais aconselháveis de protecção contra o

VIH, também registei ocasiões em que

instituições religiosas – algumas delas

pequenas instituições independentes, mas

também algumas principais – promoviam

práticas não científicas e nefastas em

relação a cura e saúde. Apesar da

realização de grandes campanhas de saúde

pública durante mais de 20 anos, as

pessoas ainda confiam mais na autoridade

dos seus líderes religiosos do que na

evidência científica. Contudo, responder a

isto não é simples, visto que nem sempre é

evidente qual é a inclinação religiosa das

pessoas. Muitas têm uma perspectiva

cosmológica mista, abertamente afiliada ao

islão ou ao Cristianismo, por exemplo,

embora se comportem conforme as suas

crenças indígenas. Assim, é difícil saber qual

a melhor forma de comunicar com elas.

Apesar dos contínuos apelos para uma

colaboração multi-religiosa na resposta ao

VIH e SIDA, as redes operacionais têm sido

poucas. Os motivos para isso incluem:

intolerância entre certos grupos;

constrangimentos económicos; barreiras à

comunicação; alastramento quer do

fundamentalismo Cristão como do

fundamentalismo Islâmico em muitos

países e politização da religião em outros

países.

Todas estas dinâmicas têm tendência

para reforçar a estigmatização das pessoas

vivendo com VIH e SIDA (PVHS),

contribuindo para dificultar a comunicação

sobre os riscos de infecção. Em muitos

países, campanhas extremamente zelosas

de intimidação visando encorajar

comportamento mais seguro têm, pelo

contrário, promovido o fatalismo. Muitos

jovens pobres consideram uma morte

precoce como inevitável e têm poucas

esperanças para o futuro. Como um

resultado directo, generalizou-se o

consumo de substâncias em zonas

urbanas.

Medo, discriminação, estigmatização e

rejeição nunca desapareceram – alguns

argumentam que até aumentaram. O

resultado é que, mesmo neste ano de 2025,

poucas pessoas morrem oficialmente de

SIDA. Entretanto, evidentemente de forma

não oficial, parece que morrem mais

pessoas (sim, isto é verdade) de feitiçaria.

Na realidade, as acusações pessoais de

feitiçaria estão a aumentar: quando a

sobrevivência é tão difícil, qualquer

sucesso cria ressentimentos e inveja.

Mesmo onde o estigma não se manifesta

literalmente em caça às bruxas, as

ocasiões de ‘caça às bruxas’ em sentido

figurado são inúmeras, ajudando a garantir

a exclusão dos afectados pelo vírus e

alargando a distância entre aqueles que

têm o poder e aqueles que não têm.

Emancipação das mulheres

Sou muitas vezes interrogada sobre os

direitos das mulheres em África. Nos finais

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 20, NÚMERO 12 DEZEMBRO 12, 2025
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do século XX, as esperanças foram

aumentadas pelo número crescente de

organizações não-governamentais (ONG)

locais e internacionais fazendo campanha

em prol da emancipação da mulher em

África; pelo aparecimento subsequente em

vários países africanos de mulheres-chefes

de estado e ministras bem sucedidas,

educadas no ocidente e ricas; e pelo

número crescente de mulheres de classe

média, bem instruídas e distintas.

Infelizmente, estes aspectos foram

anulados pelo número crescente de

mulheres pobres, para as quais a vida é

uma luta constante. Nas vossas pastas

contendo os documentos da palestra,

encontrarão uma carta escrita a um jornal

francês por uma mulher que trabalhava há

anos para uma ONG num país de baixa

prevalência do VIH. Vou ler a carta.

É verdade que existem homens e

mulheres proeminentes e bem sucedidos

que escaparam às armadilhas descritas

neste artigo, muitas delas têm grande

educação e estilos de vida internacionais.

Mas só uma pequena parte delas vive de

facto todo o tempo em África. As que o

fazem, tendem a viver por trás de grandes

muros em condomínios com guardas e

privilégio comparativo.

Uma geração perdida

Uma das razões muitas vezes utilizada

para explicar o facto de muitas cidades

africanas serem tão perigosas são as

quadrilhas de jovens e crianças órfãs que

vagueiam nas ruas. Este não é um

problema novo – mas durante os últimos

20 anos, a epidemia da SIDA ceifou a vida

de muitos pais, dobrando quase o número

de crianças órfãs devido à SIDA (de 14

milhões para 27 milhões).

A gravidade do problema  já é

conhecida há, pelo menos, duas décadas –

mesmo em 2004, estava claro que, em

2025, o aumento do número de crianças

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 20, NÚMERO 12 DEZEMBRO 12, 2025

Cartas ao Editor
 Escrevo em resposta ao artigo ‘Sucessos 

para as Mulheres em África’. Esta carta não 

pretende minar as realizações das mulheres 

que conseguiram subir para o topo das suas 

profissões. Contudo, o vosso artigo não 

enfatizou as dificuldades quase insuperáveis 

enfrentadas pela maioria das mulheres devido 

às expectativas sociais e culturais; o artigo só 

fez uma ligeira referência à ligação entre a 

propagação do VIH e a desigualdade entre 

géneros.

 Durante a última década, as mulheres 

foram as principais beneficiárias da ajuda e 

assistência relacionada com o VIH e a SIDA. 

Mas isto não produziu o impacto esperado – 

em parte por causa da dimensão da procura 

mas também porque esses esforços não foram 

ajustados a contextos específicos, o que 

implica a perda de informações cruciais. Além 

disso, o enfoque nas mulheres significa que 

elas terão de suportar a responsabilidade de 

lidar com o risco nas relações. A verdade é que 

as mulheres raramente têm o poder político ou 

económico que corresponda a essa responsabi-

lidade – especialmente porque muitas vezes 

são mulheres mais jovens que se casam com 

homens mais velhos. Os programas que visam 

emancipar as mulheres não reconhecem que as 

normas sociais ainda inibem a maior parte 

delas de desafiar o comportamento dos seus 

parceiros. 

 Muitas mulheres jovens cresceram vendo 

a SIDA ceifar a vida das suas mães, irmãs, 

filhas e amigas – algumas também já estão 

doentes. Poucas são as que terminaram – ou 

iniciaram – a sua escolarização. Estão a 

descobrir que as suas possibilidades limitadas 

se reduziram ainda mais.

 Poderá parecer surpreendente, mas as 

mulheres com quem conversei não se sentem 

vítimas. Estão a ganhar esperança e maneiras de 

sobreviver, mesmo no meio das suas terríveis 

perdas. Muitas mulheres formaram cooperati-

vas, apoiando-se umas às outras. Continuam 

seguindo em frente enquanto os seus recursos 

ou redes de apoio as puderem suster.

 Muitas mulheres jovens decidem não 

entrar em relações – esta é a origem da 

Irmandade (The Sisterhood), movimento 

carismático e de celibato, ganhando rapidam-

ente seguidoras nos países da África austral. 

Entre os seus membros, algumas são mulheres 

casadas que se recusaram a receber os maridos 

que acreditam ter ficado infectados enquanto 

trabalhavam longe de casa. Enquanto as suas 

mães e avós foram ensinadas a se manterem 

caladas, estas mulheres hesitam menos em 

articular não apenas os seus receios e 

ansiedades mas também em partilhar o que 

aprenderam. E parece que alguns homens 

estão a começar a escutar e talvez a mudar o 

seu comportamento…
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órfãs devido à SIDA seria o dobro do

número total de órfãos – mas os governos

pouco se prepararam. O fardo dos

cuidados ainda cai principalmente nas

famílias alargadas. Em alguns países, há

serviços estatais ou ONGs que cuidam de

um pequeno número de crianças, mas a

maioria delas estão sós e muitas enfrentam

preconceitos extraordinários, apesar do

apoio público aparente.

Ifeoma ‘Blessed’ Ejitsu, é ela própria

órfã, que trabalha agora com crianças da

rua num país de grande prevalência do VIH

na parte ocidental do continente. Ela

prefere usar a alcunha ‘Blessed’

(Abençoada) porque não é seropositiva,

embora muitos dos seus irmãos e irmãs o

fossem. Os seus primeiros anos constituem

um mistério – ela conta-me que,

juntamente com as suas duas irmãs, foi

adoptada por um tio, mas não quer dizer o

que lhe aconteceu para que tenha decidido

fugir de casa. Em seguida, foi criada num

orfanato onde conseguiu fazer o ensino

primário. Agora, nos seus trinta e poucos

anos (não sabe exactamente quantos anos

tem), está a procurar obter financiamento

para manter um dos poucos orfanatos da

capital. Disse-me o que a motiva:

As pessoas têm preconceitos em relação

aos orfanatos e residências – mas para

onde é que irão as crianças? Elas não têm

famílias que as acolham. Às vezes, essas

crianças criam quadrilhas – roubam ou

vendem-se para sobreviver. Não

frequentam a escola. Não têm ninguém que

lhes ensine viver, que lhes ensine o que

está certo ou errado. Como é que elas

poderão cuidar de crianças se ninguém

lhes ensinou como fazê-lo? Como é que

poderão aprender a amar? Sim, muitas

delas estão infectadas com o VIH – às

vezes morrem disso; mas há muitas outras

doenças que as podem afectar primeiro. E

não apenas doenças: na semana passada,

um homem disparou contra duas crianças

que tentavam roubar-lhe o relógio. Noutras

cidades, comerciantes e proprietários de

restaurantes pagam a grupos de vigilantes

para acabarem com as crianças da rua –

que apelidam de vermes.

É fácil dizer que os governos devem

fazer alguma coisa – mas, em muitos

países, os governos simplesmente não têm

possibilidades. Na verdade, ninguém

antecipou ou investiu, a tempo ou em

quantidade suficiente. Pensavam que as

crianças órfãs podiam ser criadas pelas

suas famílias alargadas mas os recursos

destas estão igualmente esgotados.

Demasiadas vezes, quando as famílias

levam crianças para casa, não há dinheiro,

tempo ou cuidados suficientes para cada

uma delas. Estas são situações que

conduzem a abuso.

Entretanto, as crianças pensam que

ninguém se preocupa com elas, e a sua

vida diária apenas confirma esta ideia. Os

efeitos são visíveis: as que não estão

infectadas não se preocupam em se

proteger – e as que estão infectadas não se

preocupam em proteger as outras. dizem

simplesmente: “de qualquer modo, todos

nós vamos morrer – não quero morrer

sozinha.” Este gráfico foi extraído do meu

livro VIH/SIDA: O Legado (HIV/AIDS: The

Legacy).

Armadilha 4:

A busca de dividendos rápidos

A quarta armadilha, dividendos rápidos,

é contrária à abordagem a longo prazo da

minha amiga Ifeoma’. Esta armadilha

descreve a necessidade de demonstrar

resultados rápidos – muitas vezes

quantificáveis: um outro sintoma e causa

da quebra de confiança. Ao analisarmos os

últimos 20 anos, podemos identificar vários

governos apanhados nesta armadilha. É

compreensível: é mais fácil dizer às

pessoas o que estas querem ouvir do que

pedir que confiem em nós, principalmente

se insistimos em tomar decisões difíceis ou

impopulares – mesmo se, a longo prazo,

elas sejam mais úteis para o país.

Como exemplo, podemos indicar a

contínua falta, em muitos países, de

legislação eficaz que aborde a

discriminação contra pessoas vivendo com

o VIH e a SIDA. As negociações em torno

da ajuda e do comércio fornecem um outro

exemplo: é mais fácil para os líderes dos

países africanos concordar com alguns

condicionalismos e entregar a sua

liberdade de gerir o desenvolvimento dos

seus países a fim de obter fundos ou

acesso aos mercados que os seus países

desesperadamente necessitam.

A minha análise das abordagens à

dívida da África também fornece exemplos

desta armadilha 4, dividendos rápidos. Por

exemplo, a aceitação liberal de novas

dívidas por vários países contribuiu para

desencorajar o investimento estrangeiro.

Por sua vez, o cancelamento casual de

algumas dívidas pode levantar questões de

risco moral, enquanto a decisão de alguns

países de simplesmente não pagarem a

dívida tornará difícil – se não impossível –

para eles pedirem créditos no futuro. Tudo

isto poderá ter repercussões graves para

vários países que procuram aliviar a dívida.

Mas os líderes – africanos e outros –

não são apenas os únicos a cair na

armadilha dos dividendos rápidos: ao

avaliarmos os últimos 20 anos, vemos

pessoas em todos os níveis da sociedade e

em todas as disciplinas, que caíram nesta

armadilha. Por exemplo, os investigadores

médicos que aspiravam pela glória da sua

próxima descoberta – e por isso

recusaram-se a colaborar, desviando

fundos e ocultando conhecimentos

importantes; os militantes da SIDA que

concordaram em abandonar os programas

de prevenção do VIH que implicavam o uso
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Impacto potencial a longo prazo 
de tensão traumática contínua 
em crianças

Qu
ad

ro 41 

Síndroma 

de tensão 

traumática 

contínua

Adulto 

traumatizado 

crónico

Disfunções da sociedade

Crime

Consumo de álcool/drogas

Gravidez em adolescentes

Crianças da rua

Prostituição infantil

Comportamentos violentos

Depressões graves

Infecções por VIH

Fonte: ECI Africa (2003)
Report to UNAIDS on the

impact of orphans and 
vulnerable children on fiscal

systems and governance
in Africa. Project paper
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de preservativos a favor de agendas de

abstinência, porque isso significava receber

o financiamento que desesperadamente

precisavam; ou os funcionários a todos os

níveis que são subornados para ajudá-los a

avançar.

A falsa promessa dos dividendos

rápidos também tem um papel importante

nas três armadilhas que se seguem: a

armadilha de integração e marginalização;

e a armadilha da ajuda e segurança que

serão os temas da minha próxima palestra

e a armadilha de atalhos e varinhas

mágicas, que irei descrever na última

palestra.
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Enquanto estamos aqui, talvez haja 

40 milhões de africanos vivendo com o VIH

ou a SIDA. Mais de 80 milhões de pessoas

morreram. Perguntamo-nos: o que correu

mal?

Embora todos os legados e armadilhas

que já descrevi tenham uma dinâmica

global, as duas armadilhas que se seguem

ilustram particularmente os desafios que a

África teve de enfrentar para encontrar o

seu lugar no mundo nos últimos 20 anos.

Armadilha 5: 

Os desafios da globalização:

integração e marginalização

A frente unida apresentada pelos países

em desenvolvimento que provocaram o

colapso das negociações sobre o comércio

mundial em Cancún, em 2003, não foi

mantida mas, pelo contrário, foi substituída

por uma pletora de acordos comerciais

preferenciais e bilaterais. Alguns países em

desenvolvimento foram favorecidos; outros

foram ignorados. Para muitos países

africanos, qualquer protecção conseguida

com os acordos de comércio multilaterais

desapareceu. Muitos dos novos acordos

bilaterais são ‘acordos de integração

profunda’, implicando abertura dos

mercados e restrição da produção local e

autonomia financeira dos estados africanos.

O aumento dos acordos bilaterais

incrementou a competição, não apenas

dentro de África, mas também entre a África

e outros países em desenvolvimento. Esta

oposição unida que protelou as

conversações anteriores fez-se sentir nas

diversas agendas nacionais e económicas.

Temos de reconhecer os vários e

diferentes tipos de economia em África,

com diferentes oportunidades

internacionais e agendas nacionais.

Contudo, podemos fazer algumas

generalizações.

• Alguns países estão em desvantagem

quanto aos produtos que comercializam,

As promessas falhadas 
de comércio e ajuda
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particularmente os países cujas receitas

de exportação dependem em mais de

50% de três ou menos produtos. Muitas

vezes baseados em produtos primários

de baixo valor de exportação (matérias

primas ou bens não processados) – tais

como cacau, café, banana, açúcar, ou

algodão, por exemplo – estes produtos

sofrem geralmente da alta volatilidade

dos preços ou mesmo da queda de

preços ao longo do tempo. São

extremamente vulneráveis a queda de

preços, interrupção na produção, más

condições meteorológicas e quebras

súbitas em procura.

• Por outro lado, há países cujas

economias são baseadas na extracção

de produtos primários de alto valor tais

como ouro, diamantes, ou petróleo; ou

cujas receitas de exportação dependem

em 50% ou mais de três produtos. Os

seus produtos atraem muitas vezes a

atenção e o dinheiro de investidores

estrangeiros. Porém, esses países,

também têm tendência para ser

especialmente vulneráveis a

instabilidade política e a conflitos

associados aos recursos.

Estas duas categorias de países

podem, por seu turno, ser subdividas em

países com alta prevalência do VIH e

países com prevalência mais baixa.

Como vimos, a SIDA afecta mais os

grupos etários mais produtivos – como os

países com alta prevalência começaram a

sentir entre 2005 e 2010. À medida que

mais pessoas iam ficando doentes, a mão-

de-obra qualificada diminuía, colocando os

países em situações de economias com

baixo ou nenhum crescimento. Isto, por sua

vez, tornou impossível satisfazer a procura

crescente de cuidados de saúde, enquanto

as pessoas que recebiam os medicamentos

anti-retrovirais apenas retardavam a morte

por alguns anos.
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Em países oferecendo produtos de

baixo preço, o impacto foi sentido com

mais rapidez, pois não havia dinheiro

suficiente para fornecer os serviços

necessários. Alguns dos países que podiam

exportar produtos de grande valor

conseguiam manter as coisas a funcionar

por mais tempo. Alguns absorveram mão-

de-obra dos países vizinhos para substituir

as pessoas que morriam; outros receberam

apoio financeiro de governos estrangeiros

desejosos de garantir as suas fontes de

fornecimento de um produto específico.

Mais tarde, até estas histórias mais

optimistas começaram a entristecer. Para

alguns, a epidemia estava a propagar-se

com demasiada rapidez; para outros, os

preços no mercado internacional baixavam

e as suas receitas de exportação também

baixavam. Para a maioria das pessoas,

essas mudanças faziam pouca diferença –

apenas uma pequena parte privilegiada da

população tinha visto alguns benefícios do

rendimento nacional e poucos dos

governos mais ricos tinham investido o seu

dinheiro em desenvolvimento de infra-

estruturas rurais.

O investimento estrangeiro também não

ajudou muito. Poucos países de média e

alta prevalência de VIH foram capazes de

atrair níveis suficientes de investimento

estrangeiro pois é bastante caro para tais

empresas formar – e tratar – pessoas que,

de qualquer forma, teriam provavelmente de

ser substituídas rapidamente. Os países

com elevada prevalência de VIH que ainda

tinham a capacidade e os recursos para

investir em educação e saúde dos seus

povos estavam a desviar grande parte das

suas receitas para tratamento e substituição

de trabalhadores doentes. Em todo o

continente houve pouco dinheiro disponível

para investir em novas tecnologias. Em

2004, a África conseguiu cerca de 3% de

investimento estrangeiro directo global (IDE)

(cerca de US$ 12 biliões, de US$ 400 biliões

globais). Esta proporção foi diminuída

gradualmente, lutando para atingir os 2%

em 2010 e 1,5% em 2025. A maior parte do

IDE em África tem sido canalizado para

economias semi-industrializadas ou ricas

em minerais – mas muitas destas

economias foram seriamente afectadas

pelos efeitos da epidemia da SIDA.

Poucos países foram capazes de

diversificar os seus recursos e fugir à

dependência em bens primários. Em vários

países, apesar da melhoria ambiental em

extracção de recursos, a pobreza, o

subdesenvolvimento e o crescimento

populacional levaram a uma grave

degradação ambiental, tanto directa como

indirectamente.

As empresas internacionais

estabelecem-se...

Em 2004, estabeleceram-se em África

vários tipos de empresas. Porém, para a

maior parte deles, foi demasiado perigoso

e difícil de continuar: as empresas com

activos móveis transferiram-se para locais

mais seguros; outras, após ponderados os

ganhos em relação aos riscos potenciais

de segurança ou reputação, desinvestiram

e retiraram-se.

Houve excepções: as grandes

empresas internacionais de extracção

preferiram manter-se, protegendo os seus

negócios através da criação de campos e

‘paraísos’ seguros, e outras tácticas.

Os países produtores de petróleo e

gás atraíram fundos e a atenção das

superpotências internacionais e empresas

multinacionais. O dinheiro entrou em vários

destes países e alguns com economias em

enclave conseguiram criar pequenos

centros de excelência. Há, mesmo agora,

países e indivíduos que gozam dos frutos

de um produto particular. O processo de

extracção de produtos, e as vidas das

pessoas que enriqueceram através dele,

encontram-se atrás de grandes muros e

arame farpado de comunidades vedadas.

Alguns destes paraísos são muito grandes,

cheios de residências, escritórios e centros

comerciais, unidades desportivas e

padrões de saúde e estilos de vida de

metrópoles ocidentais. Também têm

pequenos exércitos de pessoal de limpeza,

empregadas domésticas e jardineiros – e,

evidentemente, guardas de segurança –

cada um dos quais é certificado ‘livre de

SIDA’, como uma condição de emprego.

Mas destes benefícios poucos passam

para a população em geral, e vai

crescendo o ressentimento no seio dos

que não são tão afortunados.

Nos princípios da década de 2000,

muitas multinacionais tentaram fornecer

programas de saúde aos seus

trabalhadores, famílias e comunidades

vizinhas e, em muitos casos, isso foi

recebido positivamente pelos governos

centrais e locais. Mas quando as

expectativas estavam a aumentar nas

comunidades locais, a competição mundial

intensificou-se com o advento das

economias do Brasil, da Rússia, da Índia e

da China (os BRICs), e a redução de mão-

de-obra local qualificada e quando os

programas mostraram ser insustentáveis.

As parcerias do sector privado e entre o

sector público e privado fracassaram e os

programas de extensão diminuíram. 

Em 2000, um estudo do Banco Mundial

identificou os impactos da SIDA nas

empresas, incluindo: aumento dos custos

de seguro e de benefícios; aumento de

perturbações e absentismo da força

laboral o que afecta a produtividade geral;

e declínio da experiência dos

trabalhadores e aumento da morbidade o

que afecta a produtividade do trabalho.

Inicialmente, um número crescente de

grandes empresas em África encetou

esforços concertados para abordar os

efeitos da SIDA. As suas abordagens

variavam – por exemplo, algumas
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focalizavam apenas a SIDA e outras os

impactos de saúde mais abrangentes;

algumas focalizavam apenas os seus

trabalhadores principais, enquanto outras

estendiam os cuidados de saúde aos

trabalhadores subcontratados. Sentiu-se

que parcerias eficazes com outros actores

do sector privado, do estado e da

sociedade civil podiam ajudar a garantir a

partilha de custos e a construção de infra-

estruturas mais amplas e capacidades

necessárias para satisfazer as outras

necessidades de saúde, nutrição e

psicossociais – mas essas parcerias eram

difíceis de negociar e gerir. Ademais, não

se permitiu que o sector privado tivesse

acesso aos fundos globais e ao

financiamento relacionado com o

tratamento da SIDA, sem prestar atenção

ao facto do consórcio do sector privado

ser mais eficiente e eficaz que as ONGs no

desenvolvimento e execução de planos

mais abrangentes de tratamento e

cuidados, conjuntamente com iniciativas

para os seus próprios funcionários.

O crescimento da população africana e

o nível de subdesenvolvimento significavam

que as necessidades de saúde e as

expectativas de empreiteiros e

comunidades locais mais vastas onde as

empresas operam, continuavam a aumentar.

Tornou-se cada vez mais difícil para as

empresas determinarem quem receberia

tratamento e quem não o receberia.

Como Jaruzelski indica na sua obra

Brief History of the Integrated World (Uma

História Curta do Mundo Integrado) (2023):

Em retrospectiva, está claro que depois do

primeiro grande ataque terrorista a 11 de

Setembro de 2001, houve mais

preocupação com os estados falhados da

África que forneciam abrigo aos terroristas

do que facilitar a transferência de

conhecimentos e tecnologia para o

continente.

Levou muito tempo a iniciar o fabrico

dos genéricos dos medicamentos mais

recentes e mais complexos. Todavia, os

preços dos medicamentos anti-retrovirais de

primeira geração, que possibilitaram a

aplicação dos primeiros e segundos regimes

de tratamento contra a SIDA, continuaram a

baixar por causa de cortes nos preços da

indústria baseada em pesquisa e do

fornecimento pela indústria de genéricos.

Mas os preços baixos não resolveram os

problemas da cadeia e infra-estruturas de

fornecimento em relação ao transporte dos

medicamentos para os pacientes. Ao

mesmo tempo, a situação piorou por causa

de oficiais locais corruptos e especuladores

que desviavam carregamentos de

medicamentos para os  vender a quem

pagasse mais em todo o mundo.

No princípio do século, alguns países

emitiram licenças obrigatórias nos termos

do acordo TRIPS – mas isso não pareceu

ter tido muito efeito. A polarização

intensificou-se. Em resposta ao progresso

contínuo e lento em acesso a

medicamentos em África, muitas

organizações activistas fizeram campanhas

para abolição total das patentes.

Fabricantes de genéricos de qualidade na

Índia e na África do Sul estavam mais

interessados em obter licenças voluntárias

das indústrias de pesquisa ou explorar

medicamentos não patenteados para

países de renda média do que se apoiar no

mundo incerto e politicamente carregado

da concessão de licenças. Vários países

pobres começaram a fabricar genéricos,

mas o fraco controle de qualidade levou a

pouco confiança nos seus produtos. E os

acordos comerciais bilaterais negociados

pelo governo dos Estados Unidos

expandiram-se para além dos seus

parceiros iniciais (países de renda alta e

média), incluindo disposições

compensando pelos atrasos em aprovação

legal – estendendo efectivamente a

duração das patentes.

Em 2015, os países em

desenvolvimento ainda não tinham visto

grandes proveitos da exploração comercial

da sua herança de genéricos, enquanto os

custos das obrigações financeiras criadas

pelos novos regimes de patentes eram

muito mais elevados do que o valor de

qualquer concessão tarifária atribuída pelos

países desenvolvidos2.

O acordo de Doha prevendo o

alargamento do período de graça para o

cumprimento dos TRIPS até 2016 pelos

países menos desenvolvidos não foi

prorrogado. Como resultado, a ambição de

alguns países de se sobreporem à Índia

como centros de fabrico não patenteado foi

levado à barra dos tribunais. Os problemas

de falsificação ou adulteração de

medicamentos também continuou a afectar

o fabrico em pequena escala.

Não obstante, houve esforços das

indústrias baseadas na pesquisa e dos

fabricantes de genéricos em países tão

diversificados como o Brasil, o Canadá, a

Índia e a África do Sul para transferir a

tecnologia e desenvolver a capacidade de

fabricação para a África. Todavia, a

contínua polarização global do debate

sobre propriedade intelectual significou que

tais esforços não eram bem apoiados em

todo o continente. Os países em

desenvolvimento continuam sendo

importadores de tecnologia ; mesmo se a

globalização da protecção da propriedade

intelectual continua a expandir-se.

Um sector informal em crescimento

Durante todo este período, os

mercados e consumidores globais

tornaram-se cada vez mais preocupados

com a segurança das suas fontes de

fornecimento. Mas muitos produtores

africanos mais pequenos são incapazes de

satisfazer os custos resultantes, que
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continuam a subir. Em geral, houve poucos

incentivos para as pessoas criarem

empresas ou fazerem qualquer tipo de

investimento formal.

A maior parte das pessoas nunca

conseguiram deixar o sector informal – o

que significou que nunca houve receitas

fiscais suficientes para apoiar as

necessidades das populações em

crescimento. Há menos dinheiro per capita

para as receitas do estado e para gastar

em serviços – educação, cuidados de

saúde, diversificação da indústria, e

formação das novas gerações, que, como

resultado, tende a permanecer no sector

informal, onde é difícil ter uma vida

independente. Poucas pessoas conseguem

poupar – e o fracasso geral de abordar os

direitos de propriedade individuais ou de

fortalecer, reviver ou adaptar as formas

tradicionais de responsabilidade colectiva

significa que a maior parte das pessoas

não têm contrapartida.

Para a maioria dos agricultores, a falta

de desenvolvimento de infra-estruturas

rurais significa que é muito dispendioso

chegar aos mercados urbanos – e os

preços nos mercados não são

suficientemente elevados para compensar.

Embora os agricultores rurais tenham muita

terra, têm poucos incentivos para produzir

mais do que precisam: a maioria caiu de

novo na agricultura de subsistência.

Registam-se alguns casos de grande

crescimento, principalmente em zonas

próximas de cidades ou de portos, onde

existem boas ligações, ou onde os solos

são férteis, e há garantia de chuvas ou

sistemas de irrigação.

O paradoxo da integração e

marginalização económica traz à tona as

outras armadilhas – exacerbação do

subdesenvolvimento, pobreza e doença e

aumento das divisões sociais e da

desigualdade.  Está também estreitamente

associada à armadilha seguinte –

dependência da ajuda e preocupações

sobre a segurança global.

Armadilha 6: 

Dependência da ajuda e procura da

segurança global

No início do período, havia evidência e

grande optimismo de que a redução da

assistência ao desenvolvimento começava

finalmente a mudar. Na Conferência

Internacional de Monterrey sobre

Financiamento ao Desenvolvimento, em

Março de 2003, os doadores

comprometeram-se a aumentar os níveis de

ajuda, primeiro em US$12 biliões por ano

até 2006, com US$ 16 biliões adicionais por

ano. A Avaliação das Nações Unidas de

2005 dos Objectivos de Desenvolvimento

do Milénio (MDGs) deu um ímpeto adicional

– juntamente com o facto que a África

subsariana estava longe de atingir qualquer

dos objectivos (embora os países da África

do norte estivessem mais próximos).

A dupla presidência do Reino Unido na

União Europeia e G8 em 2005 permitiu que

o Primeiro Ministro britânico chamasse a

atenção para a difícil situação da África,

enquanto o lançamento do Relatório da

Comissão para a África do RU em 2005

alimentou o debate internacional. O

relatório, que foi muito comentado no

ocidente mas tratado com cepticismo ou

com uma indiferença delicada em alguns

países africanos, argumentava que para

inverter a situação da África, havia

necessidade de maiores empenhos

financeiros e políticos. Destaca a

necessidade urgente de abordar os duplos

terrores da SIDA e do terrorismo. Nas seis

cimeiras seguintes, os G8 continuaram a

rever os seus planos de acção para a

África, com base nos modelos compilados

pela primeira vez na cimeira de chefes de

estado e de governo de Kananaskis e na

Conferência de Monterrey, prometendo que

metade ou mais da nova assistência ao

desenvolvimento seria destinada às nações

africanas.

Absorção do dinheiro

Em poucos países africanos, o processo

de elaboração dos Documentos Estratégicos

de Redução da Pobreza (PRSP) significou

apropriação nacional dos planos de

desenvolvimento – estes tornaram-se as

‘histórias de sucesso’ procuradas pelos

doadores. Mas para muitos países, mesmo

depois de inícios prometedores, o processo

esmoreceu. Na prática, a apropriação

nacional e a autonomia de políticas eram

mais difíceis de aplicar especialmente com a

escassez de capacidades fundamentais, ou

devido às contínuas lutas internas pelo

poder. Além disso, o FMI e o Banco Mundial

ainda preferiam abordagens orientadas ao

ajustamento estrutural: padrões de despesa

em prol de pobres combinados com

reformas estruturais mais amplas e

profundas, e o mesmo tipo de reformas

macro-económicas adoptadas nos

programas anteriores de reajustamento

estrutural. Um olhar rápido ao mapa parcial

do sector da SIDA na  Tanzânia mostra-nos

como em 2005 o sector se havia tornado

complexo, e provavelmente ineficiente. Se

agora, em 2025, parece ser mais fácil é

porque há menos interesse e menos

parceiros. 

Vários países constataram que a sua

infra-estrutura decadente e a ausência de

reformas económicas significavam que o

dinheiro que receberam não tinha sido

eficiente e eficazmente usado. A rapidez e

interesse de construir infra-estruturas para

fornecimento de medicamentos anti-

retrovirais viu uma proliferação de obras de

capital… mas em 2012 os novos fundos já

tinham acabado. Uma estranha repetição

dos fracassos dos anos 1960 e 1970s

resultou em serviços desmoronados ou

vazios por falta de pessoal qualificado,

medicamentos e equipamento. Os velhos
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argumentos sobre a ‘capacidade de

absorção’ limitada da África foram

reconstituídos na imprensa popular

ocidental – porquê dar dinheiro aos países

africanos se estes não tinham a capacidade

para o utilizar?

Outros países africanos enfrentavam

problemas diferentes: a alguns foi-lhes

recusado o financiamento necessário

embora os seus governos tivessem

elaborado planos fiáveis reflectindo o que

sentiam ser necessário realizar. Geralmente,

os cálculos geo-políticos e os auto-

interesses económicos determinavam para

onde os doadores enviavam a ajuda.

Até os princípios de 2010, alguns

governos africanos usaram eficazmente e

com sucesso organizações regionais para

vincar os seus interesses comerciais

globais. Mas uma mistura de coerção e

negócios bilaterais disfarçados sabotou

muitas dessas alianças. A armadilha de

dividendos rápidos fez-se sentir: a ajuda e

o apoio político que os governos africanos

precisavam do ocidente eram demasiados

para poderem fazer mais do que

declarações ligeiras e ocasionais de

protesto. Mas o progresso em aumento e

canalização de fundos estava a estagnar.

À medida que a pressão para alcançar

os MDGs crescia, a retórica de

harmonização dos doadores continuou com

um conjunto de novos projectos, todos

concentrados nos MDG. Contudo, na

realidade, as diferenças ideológicas sobre a

melhor maneira de prestar ajuda e outras

formas de assistência mantiveram-se:

vários organismos doadores transferiram

recursos para África através de vários

sistemas e estruturas, com objectivos

diferentes ou conflituosos, ou diferentes

meios para o mesmo objectivo – muitos

deles continuaram a sobrepor-se ao

controlo do governo nacional.

Como podeis ver nos diagramas

apresentados (ver a página ao lado) –
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embora a maioria dos MDGs tivessem sido

atingidos em 2015 nos países ao Norte de

África, registou-se uma vergonhosa falta de

sucesso na África subsariana. Por exemplo,

desde os anos 1990s que a proporção da

população que termina o ensino primário

dificilmente aumenta, enquanto a

proporção de crianças que morrem antes

do seu 5o aniversário raramente diminui.

A revisão de 2015 dos MDGs foi um

acontecimento muito triste, principalmente

devido a culpabilização. Os doadores

apontavam para os investimentos que

haviam realizado – este projecto, aquele

programa de investimento sectorial. A

principal ênfase era posta em exemplos de

sucesso – onde as coisas funcionavam. A

Índia e a China receberam muita cobertura..

Quando chegou a altura de se atribuir a

culpa pelo que aconteceu na África

subsariana, havia muitos lugares para onde

apontar o dedo, mas muito poucos

estavam prontos a assumir qualquer

responsabilidade.

Depois da avaliação, os MDGs

deixaram de ser usados como objectivo de

política pública. Surgiram outras

prioridades. Talvez o revês mais severo foi

o colapso das razões para a ajuda: assistiu-

se a uma inclinação gradual para a direita

em muitos países doadores, e o fracasso

no alcance dos MDGs deu argumentos

verdadeiros aos que defendiam que a ajuda

não funciona: “Todos os biliões de dólares

dirigidos para África durante uma década e

meia, e tão pouco retorno!” Claro que a

verdade era ainda muito mais complexa e

alguns jornalistas e académicos, quer em

África quer fora dela, lutaram para a contar.

Mas as mensagens simplistas continuaram

a fazer os títulos.

Guerra global contra… terror

Mas os doadores concentravam-se

cada vez mais em outras necessidades:

com o escalar das ameaças globais de

terrorismo, a atenção internacional e os

fluxos de ajuda ao desenvolvimento para a

África passaram a ser desviados para o

combate ao terrorismo. Em 2010, os fluxos

de ajuda baixaram ao nível de 2000.

Aconteceu a mesma coisa com iniciativas

comerciais, tais como African Growth and

Opportunities Act (Lei de Crescimento e

Oportunidades Africanos) (AGOA): a

prioridade foi dada para recompensar os

países que colaboravam. Os países

doadores prosseguiam os objectivos dos

programas de combate ao terrorismo tais

como a Iniciativa Pan-Sahel dos Estados

Unidos (US Pan-Sahel Initiative) (PSI) e a

Força de Choque Conjunta Combinada

Estados Unidos – Corno de África (US

Combined Joint Task Force–Horn of África)

(CJTF-HOA). Desenvolveram uma

capacidade militar de contenção do

terrorismo, criaram o policiamento das

fronteiras, sofisticaram as capacidades de

recolha de inteligência, estabeleceram

bases militares em aeroportos

seleccionados e campos isolados – e

forneceram fundos para abordar o VIH e a

SIDA nas forças de segurança de países

africanos estrategicamente importantes. No

entanto, os líderes que estavam a lutar para

manter a liderança em relação às

crescentes tensões internas estavam

satisfeitos com a ajuda – isso permitiu-lhes

estimular as forças armadas dos seus

países, e o fornecimento de medicamentos

anti-retrovirais ajudou-os a garantir a

obediência dos seus soldados.

Mas isso produziu poucos resultados:

um número crescente de jovens,

principalmente da classe média, juntaram-

se a grupos ou milícias terroristas. Quando

questionados, apresentam como motivos: o

desemprego, as doenças, o sentimento

crescente anti-ocidental e as exigências da

sua fé. Alguns dizem que a morte sempre

presente, se não for por uma bala, poderá

ser através de uma bomba, da doença, ou
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da fome, ou então pelo vírus – a

oportunidade de se tornar mártir lhes dá

um certo conforto. A força dos aliados

liderada pelos Estados Unidos realizou

ataques antecipados para conter o

terrorismo. O aumento do número de civis

mortos pelos ataques terroristas e anti-

terroristas apenas alimenta o sentimento

anti-americano e anti-ocidental. Em geral,

as ameaças às fontes de petróleo fizeram

aumentar o seu preço – e alteraram

profundamente os termos de troca dos

países em desenvolvimento. Em 2015, a

seguir a um período de instabilidade

prolongada no Médio Oriente, a África

ocidental representava 25% das

importações de petróleo dos EUA, e uma

proporção crescente de importações da

China. A presença, influência, e actividades

de companhias petrolíferas estrangeiras e

seus governos na África ocidental

aumentaram nos últimos 10 anos, enquanto

injectam dinheiro nas economias dos

países ricos em petróleo.

Embora alguns governos africanos

tenham tentado garantir que as receitas

fossem investidas em serviços e infra-

estruturas para o seu povo, estes esforços

foram afectados e minados pela

instabilidade política. Outros, como vimos

anteriormente, ainda não fizeram tais

esforços e os antigos padrões continuam: a

corrupção continua generalizada. Os países

africanos não produtores de petróleo têm

sofrido abandono crescente, desigualdade,

e pobreza – a migração económica tem

aumentado. Há uma rivalidade crescente

entre e dentro dos estados, pois os países

cobiçam os recursos dos seus vizinhos.

Não surpreende pois que os conflitos

tenham aumentado. Antes de  2010, o

Conselho de Paz e Segurança

recentemente estabelecido pela União

Africana tentou resolver os conflitos que

surgem em todo o continente, mas não

teve sucesso. A Força Permanente Africana

(African Standby Force) foi difícil de manter,

a SIDA tinha enfraquecido os exércitos

nacionais, o que significou que não podiam

enviar os efectivos que haviam prometido.

Também foram enfraquecidos pela falta de

recursos materiais e financeiros. Agora, há

em muitos países uma instabilidade

crescente, levando muitas vezes a

pilhagem e violência. Num número cada vez

maior de países, os governos estrangeiros

colocaram uma moratória em relação a

actividades consulares, encerraram as suas

embaixadas, ou evacuaram o pessoal não

essencial. Actualmente, o Conselho de

Segurança das Nações Unidas está a lutar

para conseguir um consenso quanto ao

envio de forças de manutenção da paz para

áreas de conflito em África, pois a maior

parte dos países desenvolvidos recusou-se

a enviar tropas: afirmam que os seus

eleitores não vão apoiar essa decisão.

Sob tais condições, os projectos a

longo prazo tornam-se impossíveis: o caso

a favor de ajuda ao desenvolvimento

fracassou, e, quando não é  usada para

satisfazer interesses geopolíticos, a ajuda é

muitas vezes fornecida em resposta às

emergências e às necessidades

humanitárias percebidas. A sociedade civil

mundial é incapaz de se unir efectivamente

para fazer pressão sobre os governos

ocidentais – os seus membros estão

divididos sobre questões simples ou,

quando estão de acordo sobre um

objectivo, dividem-se quanto aos meios

para o atingirem.

Entretanto, lutando contra esta

situação – e intimamente interligada com

ela – encontra-se a armadilha de atalhos e

varinhas mágicas. Voltarei a debruçar-me

sobre este tema na minha última palestra...
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Enquanto estamos aqui, talvez haja 40

milhões de africanos vivendo com o VIH ou

a SIDA. Mais de 80 milhões de pessoas

morreram. Perguntamo-nos: o que correu

mal?

Esta última armadilha é talvez o

resultado lógico de todas as outras

armadilhas, os outros legados. Apesar dos

esforços de tantas pessoas para travar a

epidemia, muito do que foi feito prestou

pouca atenção às outras armadilhas.

Corremos em vão. Era evidente que havia

um incêndio, uma emergência, e todos os

nossos esforços foram dirigidos para

apagar as chamas. Poucos de nós fomos

capazes de focalizar no que estava a

alimentar as chamas

Armadilha 7: 

Resposta à epidemia da SIDA: 

atalhos e varinhas mágicas

Houve pessoas que nos alertaram para

uma grande catástrofe quando a expansão

massiva da terapia anti-retroviral foi

iniciada nos princípios dos anos 2000.

Foram fortemente criticadas: todos

concordaram que um esforço único devia

ser feito para salvar vidas africanas. Quem

defendesse uma abordagem mais

cautelosa era acusado de aplicar dois

pesos duas medidas, entre ricos e pobres.

Mas provou-se que tinham razão. A

maior parte dos fundos disponíveis foram

usados em tratamento – era uma

necessidade clara e quantificável, mas não

a única. Os esforços de prevenção

recebiam atenção secundária e centravam-

se principalmente em tentar mudar o

comportamento individual, e não de

abordar o contexto mais amplo da

epidemia. Contudo, a canalização de novos

medicamentos começou a diminuir (ver

Quadro 45 na página seguinte). As

taxas de prevalência do VIH no mundo rico

tinham-se estabilizado e estavam a baixar:

os mercados para medicamentos anti-

retrovirais simplesmente não existiam. As

previsões feitas em 2004 provaram ser

todas demasiado correctas. Apareceram

medicamentos anti-retrovirais de nova

geração mas a intervalos muito menos

frequentes.

À medida que as iniciativas de

tratamento começavam a se expandir,

também aumentavam os desafios. Mesmo

quando havia dinheiro ou medicamentos,

simplesmente, não havia pessoal

qualificado ou sistemas para implementar

os programas à escala necessária. Nessa

altura, um estudo frequentemente citado

sugeria que mais de metade dos médicos

em países de alta prevalência teriam de ser

transferidos para programas de terapia

anti-retroviral a fim de alcançar as metas

de tratamento. Os problemas estão bem

ilustrados no correio electrónico (e-mail)

incluído nas notas da palestra… (página

seguinte)

Os cursos de formação não conseguem

aumentar os números de funcionários da

saúde

Nos anos 2010, quase 20% dos fundos

de todos os doadores foram para formação

– incluindo cursos a longo prazo e a curto

prazo fora de África. Infelizmente,

equipados com os seus novos diplomas,

grandes números de trabalhadores de

saúde dos países mais pobres usaram-nos

como passaporte para procurar melhores

oportunidades – nos países africanos mais

ricos ou no estrangeiro. É difícil criticá-los –

o Quadro 46 na página seguinte ilustra

o défice em pessoal de saúde necessário. 

Em 2015, tinha – se tornado cada vez

mais difícil compensar tais défices. Na

maior parte dos países, ainda havia

investimento inadequado no ensino

secundário e superior. A explosão de

escolas de enfermagem durante o período

de 2005 a 2010 significou que havia mais

vagas do que alunos para estas vagas. De
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Correr tanto – em vão?
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Medicamentos aprovados contra a SIDA

Medicamentos/vacinas contra a SIDA em desenvolvimento

Número de companhias desenvolvendo medicamentos/vacinas 
contra a SIDA
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Nota : CMS significa Comissão sobre Macroeconomia e Saúde. A CMS prevê uma cobertura de 48% da população elegível para receber a terapia anti-retroviral (ART) em 2007 e 62% em 2015. 
 Devido à grande gama de valores, apresentam-se subgrupos de dados em escalas diferentes.
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Fonte: Dr Roger Bate, Africa Fighting Malaria
and American Enterprise Institute for Public
Policy Research, based on PhRMA data.

Fonte: Pearson M (2003) Review of
human resources in the health sector.
Project paper.



De: Responsável Superior de Planificação de TARV, Gabinete do Ministro da Saúde
Para: Assessor-Chefe, Assuntos Públicos, Gabinete do Presidente
Data: 23 de Maio de 2007
Estritamente Confidencial
1. Não iremos atingir a meta presidencial (260 000 pessoas recebendo a terapia anti-retroviral até o fim 

deste ano). Certamente que se lembra que aconselhámos o presidente a não fazer o anúncio. Lembrar-se-á ainda 
que conseguimos ultrapassar o embaraço inicial de falhar a meta de 2005 transferindo-a para o presente ano. 
Os nossos registos demonstram que provavelmente poderíamos ter conseguido iniciar o tratamento anti-retroviral 
com cerca de 54 000 pessoas. Considerando a grandeza do desafio, isto não é uma pequena proeza — ainda menos 
de 25% da meta presidencial.

2. Os problemas são múltiplos. O rácio recomendado de médico por paciente é de aproximadamente 130 por 
100 000. Mesmo avaliando este rácio sob novas normas, não conseguiremos atingir. Conseguimos garantir a 
colocação de 28 médicos em 11 locais, cerca de metade dos quais estão também colocados em outras tarefas. 
Destes médicos, 12 são expatriados, pagos por diversas ONGs internacionais e os restantes médicos estão a 
receber uma remuneração adicional por causa do aumento da sua carga laboral. Aproximadamente metade destes 
médicos está a receber formação no trabalho.

3. Os factores limitando actualmente a taxa de provisão incluem: 1) falta de pessoal de laboratório e 
farmácia; 2) fraca qualidade da cadeia de fornecimento dos medicamentos anti-retrovirais (as várias tentativas 
de assalto às farmácias em todo o país significam que apenas podemos conservar quantidades muito pequenas nos 
centros de distribuição); 3) problemas de trabalhadores, registos, e acompanhamento dos doentes; 4) os 
problemas de adesão às recomendações médicas pelos pacientes, onde não temos conselheiros adequados para 
fornecer apoio; 5) a evidência crescente da resistência ao presente abastecimento de medicamentos; e, por 
último, 6) o volume de pacientes gravemente doentes com que o nosso pessoal pode lidar. Neste ponto, devo 
indicar que abandonámos os esforços visando uma distribuição racional dos medicamentos. Cada vez mais, 
operamos na base de primeiro a chegar, primeiro atendido, sendo os doentes mais graves os mais prováveis de 
ter acesso aos medicamentos, embora sejam os com menores probabilidades de sobreviver. As orientações do seu 
gabinete sobre o fornecimento de medicamentos para os quadros essenciais simplesmente não funcionam. Não se 
pode esperar que o pessoal médico tome decisões sobre os cuidados no ponto da sua provisão, para além de 
tentativas precipitadas para assegurar que as exigências de residência local sejam satisfeitas.

4. Onde abrimos dispensários, apresentaram-se grandes números de doentes extremamente graves, a maioria dos 
quais exige tratamento intensivo em termos temporais e de recursos (estima-se que levem talvez 10 vezes mais 
tempo que incluir um paciente menos grave na terapia anti-retroviral). Para muitos deles, nada podemos fazer — 
não temos instalações adequadas para a doença do VIH em estado avançado. Não obstante, o pessoal médico faz o 
que pode. Este padrão repete-se várias vezes. A triagem natural que ocorre ao nível da unidade significa que 
os doentes mais graves precisam de uma atenção maior. Os esforços visando incluir os menos graves na terapia 
são constantemente ignorados, embora tenhamos tentado várias estratégias em diferentes dispensários (por ex.. 
proporcionar dias e períodos específicos para os que estejam extremamente doentes).

5. O nosso maior constrangimento é os recursos humanos. O meu ministro não poderá satisfazer as exigências 
do Presidente com o orçamento à disposição do Ministério da Saúde. Já estamos a perder pelo menos 25–30% dos 
nossos doentes para acompanhamento, devido aos procedimentos inadequados para contactar os pacientes que não 
aparecem. Conhece bem os tectos orçamentais atribuídos à contratação adicional impostos pelo Ministério das 
Finanças. A única alternativa é continuar a procurar recursos orçamentais adicionais — e estamos a fazer isso. 
Porém, o nosso grupo de doadores insiste que a atribuição de pessoal para a terapia anti-retroviral constitui 
uma prioridade nacional e deve ser realizada até através de exercícios de planificação dos recursos humanos 
existentes.

6. Mesmo a manutenção dos actuais níveis de expansão dos medicamentos anti-retrovirais é um desafio; a sua 
expansão é um desafio ainda maior. O meu ministro continua a resistir à expansão do acesso da terapia 
anti-retroviral para locais onde a segurança de fornecimento e provisão de pessoal laboratorial e médico 
adequado não está garantida, mas a sua acta sugere que não temos outra escolha senão abrir 15 centros 
adicionais antes do fim do ano, independentemente das consequências da falta de pessoal. Há questões sérias a 
serem abordadas relativas à eficácia dos medicamentos disponíveis. Houve sugestões de que parte do problema 
pode ser uma contaminação dos medicamentos genéricos com medicamentos falsificados: este foi o caso em países 
vizinhos, mas nós ainda não o constatámos nos lotes de medicamentos distribuídos pelos Armazéns Médicos 
Centrais. As investigações necessárias para determinar se o problema é resistência ou falsificação de 
medicamentos serão realizadas por este ministério, mas devo-o informar que isso será um processo longo.

7. Em suma, as consequências das exigências do Presidente podem ser desastrosas: gostaria de ter um 
encontro consigo, na data que mais lhe convenha.
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conhecimentos, recursos e capacidade

para os que trabalham nos níveis locais. E

na maioria dos países, este não era o caso.

Havia uma confusão considerável, não

apenas em volta da prestação de cuidados

de saúde relativos ao VIH e SIDA, mas

também em outras áreas de saúde, uma

vez que os fundos, pessoal, e dispensários

que estavam virados à resposta ao VIH e

SIDA e à provisão da terapia anti-retroviral,

eram muitas vezes desligados de outros

projectos, distorcendo a estrutura e gestão

dos sistemas de saúde pública já por si

subfinanciados e sobrecarregados. O

pessoal local tinha de cuidar de um grande

número de ‘especialistas’ expatriados. As

pessoas foram retiradas de actividades de

elevada prioridade, particularmente de

outras categorias de programas –

sobretudo o pessoal experiente em

administração da terapia sob observação

directa (DOTS) para os programas de

tuberculose. Em alguns países, até as

taxas de vacinação baixaram. Grandes

quantidades de medicamentos pré-

embalados foram fornecidas aos centros

de saúde cujo pessoal tinha pouca

formação para gestão do processo. Uma

vez que cada caixa de medicamentos

estava orçada bem acima dos US$ 100,

não surpreende que muitos fossem

roubados, muitas vezes pelo próprio

pessoal médico, e vendidos rapidamente

no mercado negro emergente, ou para

exportação ilegal.

Os sistemas de cuidados de saúde

paralelos evoluíram, com os dispensários

financiados a titulo privado apenas

fornecendo aconselhamento e detecção

voluntários e terapia anti-retroviral. Mas o

pessoal nesses dispensários nada podia

fazer para ajudar pessoas que vinham com

outras emergências —mulheres grávidas e

mulheres em trabalho de parto, bebés

doentes e desidratados e não havia lugar

para as encaminhar.

De 2008 a 2015, em alguns países, era

mais fácil conseguir medicamentos anti-

retrovirais que antibióticos de primeira

linha. A crença de que um programa de

terapia anti-retroviral reconstruiria e

revitalizaria os sistemas de saúde através

de altos níveis de investimento provou que

era inoportuna, excepto em muitos poucos

países onde os sistemas de saúde já

estavam a melhorar – mas estes ainda

tinham de enfrentar as pressões

resultantes do fluxo de refugiados e

emigrantes económicos.

Mesmo os dispensários

bem–administrados enfrentavam dois

problemas importantes: em primeiro lugar,

à medida que as noticias se espalhavam

sobre a terapia anti-retroviral, muitas

pessoas extremamente doentes vinham

para pedir tratamento. Muitas precisavam

de maior atenção médica do que a que os

dispensários tinham capacidade de

fornecer, consumindo grandes quantidades

de tempo do pessoal, e tornando difícil

iniciar tratamento para os menos doentes.

Muito destes doentes morriam logo depois

do início do tratamento, mortificando o

pessoal e os outros pacientes.

O segundo problema era que os

pacientes menos doentes, muitas vezes,

melhoravam muito rapidamente e depois

deixavam de consultar regularmente os

dispensários. Alguns deixavam de tomar os

seus medicamentos por causa dos efeitos

colaterais que eram bastante duros. Além

disso, tinham falta de nutrição e outros

aspectos de cuidados necessários para

garantir a eficácia da terapia

medicamentosa. Os medicamentos eram

recolhidos de forma rotineira por um

membro da família e partilhados entre

vários; ruptura de certos medicamentos

específicos significava que em vez da

terapia tripla, as pessoas tomavam dois ou

mesmo um só medicamento, alterando a

sua terapia à medida que chegavam ao

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 20, NÚMERO 12 DEZEMBRO 12, 2025

facto, em muitos países, especialmente os

de alta prevalência de VIH, onde o número

de professores não tinha acompanhado o

crescimento populacional, a maior parte

das crianças nem conseguia concluir o

ensino básico. Em geral, havia muito

poucos graduados para atribuir ao sector

público, quer na educação, na saúde, ou

outras áreas do sector público. Em

resposta, as poucas escolas  médicas

existentes baixaram os seus padrões de

admissão. O fluxograma apresentado

ilustra o ciclo vicioso da disseminação da

SIDA e o minar da educação.

Depois de cinco anos e de uma série

de medidas superficiais, a qualidade da

formação, os formadores, e as pessoas em

formação ainda estavam a deteriorar-se. Os

formadores expatriados que chegaram com

os novos currículos encontraram um

mundo diferente – um mundo de parcos

recursos médicos modernos que tornou os

seus manuais inúteis. Os estudantes que

podiam emigrar continuaram a fazê-lo –

deixando para trás os que tinham pouca

capacidade.

A descentralização anuncia desastre

Tudo isto, é claro, teve um impacto

directo na expansão da terapia anti-

retroviral em África. Durante o período

2005 a 2015, tornou-se cada vez mais

difícil para os ministros da saúde organizar

a provisão do tratamento da SIDA –

doadores diferentes estavam a financiar

programas diferentes usando

medicamentos diferentes que exigiam

regimes diferentes. No período 2005 a

2010, a pressão de expansão do

tratamento levou a que muitos governos,

instados pelos parceiros doadores,

descentralizassem a distribuição da terapia

anti-retroviral para as unidades de nível

distrital, ou até de níveis mais baixos. Mas

a descentralização bem sucedida exige um

centro forte que pode fornecer

Fonte: Banco Mundial
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dispensário novas caixas com

medicamentos diferentes. Em 2005, foi

grande o choque e o horror quando

apareceram medicamentos falsos, mas em

2010 ninguém estava surpreendido – a

maioria das revistas médicas

recusavam–se a publicar quaisquer artigos

sobre o desaparecimento de

medicamentos na África subsariana… 

não era novidade.

Conhecimentos ignorados

Alguns dispensários privados em

zonas urbanas, operados por pessoal de

ONGs locais e internacionais, conseguiram

alcançar um grande sucesso, tratando

muitos doentes. Mas mesmo isso foi

destrutivo para o sector público, pois tais

dispensários têm tendência para atrair o

melhor das poucas pessoas qualificadas.

Também vão buscar o pessoal qualificado

de zonas rurais mais pobres – e para os

governos já era difícil atribuir pessoal a tais

dispensários.

Os programas de luta contra a

tuberculose e o VIH não partilhavam as

suas experiências, por isso as lições

aprendidas durante anos pelos programas

anti-tuberculose sobre a necessidade de

descentralização efectiva e sistemas

coerentes de prestação de serviços não

foram plenamente avaliados pelos

programas de combate ao VIH e SIDA.

Com o tempo, os esforços dos

doadores dividiram-se: alguns injectaram

dinheiro em redes de tratamento paralelas,

argumentando ser a maneira mais rápida

de salvar vidas. Outros tentaram

desesperadamente reforçar o sistema do

sector público. ONGs pequenas e locais e

organizações religiosas e comunitárias

receberam recursos consideráveis – mas

apenas aumentaram a confusão.

Os resultados foram caóticos. 

A resistência à terapia anti-retroviral

generalizou-se rapidamente entre as

populações, pois pessoas que

experimentaram tratamento errático

desenvolveram estirpes resistentes do

vírus e passaram-nas a outras. Isto foi

agravado pelo facto que os países

africanos apenas receberam

medicamentos anti-retrovirais de primeira

linha que quase não acompanharam a

mutação viral, em vez de medicamentos

mais recentes, que são mais eficazes

contra estirpes resistentes, mas que são

mais caros e não facilmente disponíveis. 

O activismo continua, protestando contra

estas imperfeições, mas a introdução

pública ainda não atingiu mais de 25% dos

que precisam de tratamento.

Isto nunca deveria ter acontecido.

Mesmo em 2005, soubemos de alguns

países que já tinham tido rupturas de

estoques de medicamentos anti-retrovirais;

os prazos de venda de alguns

medicamentos em circulação já tinham

expirado; em muitos lugares, o seguimento

era quase impossível na maioria das vezes;

na maior parte dos lugares, os preparativos

para fornecimento de anti-retrovirais não

tinham sido feitos. Mas um zelo

missionário dentro e fora do continente

ajudou a manter a esperança de que era

possível construir o barco e navegá-lo ao

mesmo tempo. Os governos africanos

tinham pouca escolha excepto aceitar –

havia pouco ou nenhum debate ou

supervisão parlamentar. Para eles, bater à

boa porta significava obter ajuda, 

embora ficassem empenhados com

profundas implicações.

Um enfoque limitado

Há vinte anos, iniciaram-se esforços

importantes para responder ao VIH e à

SIDA em África. Durante um certo tempo,

as despesas pareceram aumentar a um

ritmo satisfatório. De facto, em 2010, cerca

de US$ 2.8 biliões estavam sendo

despendidos anualmente em toda a África–

em grande parte (chegando a 80% em

alguns casos) de fontes externas. Mas para

muitos países era demasiado pouco, e

demasiado tarde.

Um dos principais problemas foi, e

ainda é, o facto de o VIH/SIDA ter sido

tratado apenas como um fenómeno

médico.

Nos primeiros anos, os governos e

seus parceiros - doadores e a sociedade

civil - discutiram a necessidade de abordar

a vulnerabilidade subjacente das pessoas,

relativamente à exposição ao VIH. Muitos

afirmaram estar empenhados em abordar

as causas mais profundas da epidemia:

mobilidade; tensões étnicas; urbanização

(sem desemprego); segurança alimentar; as

relações complexas entre homens e

mulheres e entre gerações; e os efeitos de

poder, estatuto e, obviamente, pobreza.

Mas os programas continuaram a enfatizar

a prevenção e o tratamento do VIH e SIDA

no sentido mais restrito da palavra,

concentrando-se na abordagem do

“comportamento individual de risco

elevado’ e as possibilidades de mudança

de comportamento individual, em vez de

pôr em prática os conhecimentos mais

abrangentes sobre o contexto da epidemia.

Isto teve consequências trágicas”.

Se estes programas tivessem tido

êxito, então teriam tido um verdadeiro

impacto. É verdade que actualmente há

mais preservativos em África do que há 20

anos, mas não de forma correspondente ao

crescimento da população. É igualmente

verdade que em certas partes da África não

é mais fácil encontrar agora um

preservativo do que era há 20 anos. Os

ministros falam de milhões de dólares que

são aplicados em programas de combate à

SIDA mas isso encobre o facto que a

prestação de serviços apenas se expandiu

à mesma taxa que a população. Com todos

os nossos esforços não conseguimos

superar a epidemia; nunca conseguimos
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mesmo preencher as lacunas de maneira

significativa.

O fracasso constante na aplicação

prática dos conhecimentos continua a ter

consequências trágicas. Deixem-me dar um

exemplo:

Quando uma mulher fica grávida, os

programas antenatais procuram fazer com

que faça o teste de detecção do VIH.

Quando se descobre que ela está

infectada, o que acontece muitas vezes,

como foi a primeira a ser submetida ao

teste, é então acusada de introduzir a

infecção no lar. Como já sabemos há muito,

o seu marido pode reagir com violência ou

abandoná-la, ou ambos. As tentativas para

apoiar as mulheres, mesmo se bem

intencionadas, devem ser feitas no

contexto das crenças e atitudes das

sociedades em que elas vivem – senão,

apenas criarão problemas. Já sabemos

disto há muitas décadas. Porque é que

ainda não o fizemos?

O enfoque no comportamento pessoal

parecia incitar o desenvolvimento de

microbicidas e vacinas – mas isso ainda

levou muito tempo. Havia pouco incentivo

comercial  – o mercado para qualquer

produto era considerado demasiado

pequeno e demasiado fraco. Grande parte

do trabalho era de pequena escala, e havia

problemas de duplicação inútil de esforços

– tais como compostos semelhantes

passando para ensaios da Fase III, em vez

de se fazerem acordos racionais sobre

quais seriam os melhores candidatos.

Houve alguns esforços visando coordenar e

melhorar a situação, mas eram sempre

limitados pela concorrência por recursos

inadequados. Além disso, havia quem

argumentasse que isso apenas aumentaria

a promiscuidade.

Agora que finalmente existe um

microbicida, não há um sistema eficaz para

garantir a sua disponibilidade para quem

precisa dele. Ainda é demasiado caro para

a maioria das mulheres verdadeiramente

pobres: o acesso está ainda grandemente

limitado às mulheres que são visadas por

projectos e programas. Segundo um estudo

recente, apenas 25% de mulheres rurais

jovens já tinham visto um tubo de

microbicida (e algumas comentaram que

até nem teriam onde o esconder).

Os mesmos problemas são verdadeiros

em relação à vacina recentemente lançada

no mercado. Embora a maior parte dos

países a tenha autorizado e introduzido em

programas nacionais, poucas pessoas

beneficiaram. Necessita de ser

administrada em três doses, ao longo de

um ano. Embora muitas  pessoas recebam

a primeira dose na maior parte dos países,

não há simplesmente pessoas nem

sistemas para garantir o seguimento

necessário. É verdade que onde existem

programas dedicados, muitas vezes

dirigidos por ONGs, a história é um pouco

diferente. Mas programas generalizados de

vacinas para adultos jovens, especialmente

quando saídos da escola, constitui um

tremendo desafio para a maior parte dos

programas de saúde pública.

O trauma psicológico e emocional da

epidemia para pessoas vivendo com o VIH

e a SIDA e quem delas cuida,  também é

raramente abordado – restam poucos

recursos depois dos outros programas

terem sido financiados. Mesmo agora, em

2025, os maiores fundos ainda estão sendo

despendidos em actividades específicas à

SIDA, e as causas e os efeitos mais

profundos estão sendo esquecidos como o

eram há 20 anos.

Conclusão: 

Quebrando o ciclo de culpa

Os ashanti dizem que a ruína de uma

nação começa nas casas da sua

população. Agora, em 2025, podemos

parafrasear este provérbio para falar da

ruína de um continente. E não é

surpreendente: qualquer das armadilhas

que eu descrevi constituiria um enorme

desafio. É verdade que, individualmente, os

países, conseguiram escapar a uma ou

outra das armadilhas, mas a maior parte

dos países africanos teve de enfrentar

todas as sete.

Estou sendo pessimista sem motivo?

Houve algumas histórias bem

sucedidas. Em resposta à epidemia, muitos

membros das classes médias instruídas,

mudaram os seus comportamentos: os

jovens usam preservativos; há mais

homens usando preservativos; certas

mulheres abandonam os seus maridos em

quem não têm confiança; e algumas

mulheres jovens usam microbicidas e

sabem como se proteger. E quando alguém

está infectado, é possível aceder a

medicamentos – algumas vezes, juntando-

se a um programa de uma ONG

internacional. Mas é também verdade que

taxas mais elevadas de VIH persistem entre

homens com boas condições de vida.

Estes podem comprar relações sexuais e

tendem a fazê-lo junto de mulheres mais

pobres que ganham a vida com o sexo e

são mais propensas a ter o VIH. Apesar de

tudo o que sabemos, este padrão continua

a existir com pouca intervenção eficaz.

Durante os últimos 20 anos, verificou-

se no continente uma certa expansão de

organizações de homossexuais e de

lesbianas. Algumas delas receberam apoio

e financiamento internacional – medidas

excessivamente severas por parte de

alguns governos contra estas organizações,

são geralmente objecto de críticas

internacionais. Mas, em geral, este apoio é

raramente mantido. Na maior parte dos

países, nega-se a existência de homens

que mantêm relações sexuais com homens,

e os riscos do sexo anal são raramente

discutidos.

Alguns países conseguiram sucessos

notáveis em manter baixas as taxas de

AVALIAÇÃO DE UM MUNDO 2026 VOLUME 20, NÚMERO 12 DEZEMBRO 12, 2025
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prevalência do VIH, mas os motivos não

são claros. Alguns pensam que apenas

tiveram sorte; outros atribuem a uma

cultura específica; outros atribuem a uma

liderança astuta e bons programas. Há

ainda outros que argumentam que os

motivos são muito mais simples: alguns

desses países apenas conseguiram obter

mais recursos que outros. Mas, visto que a

prevalência continua sendo elevada em

países vizinhos e que os conflitos e a

escassez forçam as pessoas a emigrar para

o outro lado da fronteira, há sinais de que a

sorte destes países está a terminar.

Nos países onde a prevalência

continua elevada, o panorama é

verdadeiramente preocupante. O número

de novas infecções, tal como o número de

mortes, aumenta todos os anos. Os

governos são incapazes de satisfazer as

necessidades dos seus cidadãos: os

efeitos do vírus minaram sistematicamente

a capacidade de fornecer serviços tais

como segurança, cuidados de saúde e

educação. Há poucos que conseguem

organizar uma resposta a esta catástrofe –

a SIDA dizimou muitos administradores

qualificados, reduzindo o alcance e a

capacidade de  resposta de instituições

governamentais. Os que restaram são

susceptíveis de serem apanhados por

organizações internacionais, sector

privado, ou ONGs.

Neste contexto, as pessoas procuram

alguém a quem atribuir a culpa: o Norte

global censura o Sul global e vice-versa; os

líderes governamentais repreendem

severamente os seus ministros; os jovens

culpam as pessoas idosas de negligência.

No próximo mês, os líderes africanos

reúnem-se novamente para discutir o

estado lamentável do nosso continente;

BandAid+40 inicia uma outra turné

internacional.

Mas precisamos talvez de fazer uma

pausa… evitar a tentação de procurar um

bode expiatório; resistir ao impulso de

acção imediata. Talvez que, pelo contrário,

a questão crítica a que devemos responder

é, “O que podemos fazer que realmente

tenha efeito?”

Agradeço a atenção dispensada.
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Avaliação de um mundo

As perdas humanas

A nossa história fornece uma imagem profundamente perturbadora sobre a SIDA em

África.

Em 2004, era evidente que a prevalência do VIH estava estabilizada em grande parte da

África subsariana, embora o número de novas infecções continuasse a aumentar com o

crescimento da população. Em alguns países, principalmente em zonas urbanas e em

alguns grupos populacionais, a incidência do VIH estava a diminuir.

Não é que não houvesse grandes esforços para responder ao VIH e SIDA, ou para

construir a capacidade do sector de saúde, ou para introduzir o tratamento. Havia sim,

e algumas vezes foram heróicos. O problema é que estes nunca foram suficientes para

superar o impacto da epidemia e as exigências de populações crescentes.

Actualmente, em 2025, em toda a África, 3% da população total vive com o VIH e a

SIDA. Entre os adultos, este valor é superior a 5%, ou seja, 1 em 20. Registou-se

apenas uma ligeira redução na prevalência geral do VIH em adultos, de 5.6% a 5.3%,

durante os últimos 20 anos.

Na África oriental, a prevalência de VIH em adultos é de 5,9%; na África central e

ocidental, 4,4%; na África austral, 14%; e no norte de África as taxas são cerca de

0,3%. Nestas regiões, há muitas vezes diferenças consideráveis entre países e nos

países; e entre regiões e grupos populacionais.

Estas variações regionais escondem uma epidemia dinâmica. Por exemplo, algumas

áreas onde a epidemia era pior há 10 ou 15 anos, agora está a desaparecer, enquanto

áreas que tinham estado relativamente livres do VIH, desenvolveram epidemias lentas.

Infelizmente, os dados da prevalência do VIH escondem o aumento do número de

pessoas infectadas. Em 2025, devido ao crescimento da população, a prevalência de

HIV em adultos de 5.3% significa que mais de 38 milhões de adultos em toda a África

estão a viver com o vírus. A SIDA continua sendo um perigo evidente e sempre

presente em muitos países. Em 2025, dos 4 milhões de novas infecções de adultos em

África, 2,3 milhões serão mulheres e 1.9 milhões homens.

As mortes cumulativas de adultos e crianças desde o início da epidemia é de mais de

83 milhões – 66 milhões de adultos e quase 17 milhões de crianças. O número de

mortes anuais de adultos e crianças é actualmente de 3,5 milhões de pessoas e está

ainda a aumentar.

Vimos que os esforços de expansão da terapia anti-retroviral continuam, mas devemos

também notar que são prejudicados por uma combinação de sistemas

sobrecarregados e subdesenvolvidos, bem como, por custos gerais. Os cuidados e

tratamento custavam mais de US$ 1.5 bilião por ano em 2015 e hoje em dia custa mais

de US$ 1.8 bilião anual manter o mesmo nível de tratamento.

No resto deste artigo, e em conformidade com a sua prática

de fornecer um resumo de dados históricos, Avaliação de um

mundo apresenta um panorama de alguns dos indicadores-

chave que ajudam a ilustrar o progresso alcançado durante

os primeiros  25 anos deste século.

Legados e armadilhas:
Um panorama

Prevenção
Cuidados e tratamento
Crianças órfãs e vulneráveis

 

US$ biliões
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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Em 2003, gastou-se aproximadamente US$ 0.8 bilião em prevenção. Este valor subiu

para quase US$ 1.4 bilião anual, cobrindo intervenções em escolas e intervenções para

jovens fora da escola; programas orientados para os profissionais do sexo; distribuição

de preservativos e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis;

aconselhamento e detecção voluntários; prevenção no local de trabalho; rastreio de

sangue; prevenção da transmissão de mãe para filho; e campanhas nos meios de

comunicação social. As despesas da epidemia acompanharam o crescimento

populacional mas não o excederam.

A assistência a órfãos e outras crianças vulneráveis não foi expandida de maneira

importante, e não acompanhou as necessidades pois o número de crianças órfãs

devido à epidemia aumentou para 27 milhões. O número de crianças órfãs devido à

SIDA agora quase equivale ao número de crianças órfãs por todas as outras causas.

Além disso, quase 2 milhões de crianças vivem agora com o VIH e a SIDA.

Em 2025, os programas específicos de combate ao VIH e à SIDA em África custavam

US$ 4 biliões por ano. Porque não conseguimos vencer a epidemia através da

prevenção, os custos estão continuamente a subir, e continuarão subindo num futuro

previsível.

Determinação de custos 

Os custos cumulativos das intervenções específicas ao combate à SIDA subiram para

mais de US$ 69 biliões de dólares durante os 23 anos de 2003 a 2025. Até certo ponto,

os fluxos de ajuda (embora inconsistentes e estagnados) permitiram a implementação

de alguns programas. É importante notar que os custos per capita dos programas

continuam a aumentar, sinal de que eram muito mal providos de recursos para afectar

significativamente a epidemia e que as taxas de prevalência não estavam sendo muito

reduzidas.

A comparação da primeira e última barras no Quadro 48 ilustra como se alterou a

atribuição de recursos nos últimos 23 anos. Embora menos de um quarto dos adultos

que precisam de terapia anti-retroviral tenha acesso à mesma em 2025, os cuidados e

tratamento consomem quase metade de todas as verbas. O apoio a crianças órfãs e

vulneráveis não aumentou significativamente desde 2003, e em 2025 representa

apenas 17% da despesa total, enquanto a proporção de recursos atribuídos a

prevenção reduziu-se à medida que mais recursos têm sido direccionados para

tratamento e cuidados.

Apesar das esperanças de um desempenho económico mais forte, as economias

africanas apenas registaram um ligeiro crescimento, e muitas vezes errático, durante as

últimas duas décadas. A maioria dos orçamentos governamentais aumentou apenas

em cerca de 1%, com os orçamentos da saúde aumentando apenas marginalmente

em cerca de 0,5% por ano. Neste contexto de crescimento económico lento, as

despesas com programas específicos de combate ao VIH e à SIDA só aumentaram

lentamente. O facto da despesa ter registado algum crescimento reflecte o alto perfil

que o VIH e a SIDA mantiveram durante os últimos 20 ou mais anos.

Fundos próprios 
14 US$ biliões

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Contribuição 
externa

42 US$ biliões

Despesas totais com  o VIH e a SIDA,
por fonte “Legados e armadilhas”, 
2003-2025
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As contribuições externas totais para a África atingiram o pico por volta de 2015–2018,

quando os desembolsos atingiram US$ 23 biliões anuais. Em termos reais, o nível é

semelhante hoje, embora tenha havido uma volatilidade considerável no período

intercalado. Todavia, o financiamento de programas de combate ao VIH e à SIDA

manteve-se razoavelmente bom, totalizando cerca mais de 10% de toda a assistência

externa que chega a África. Os doadores continuaram a dar prioridade a programas de

combate ao VIH, especialmente tratamento, mas há ainda carências graves.

O aumento dos custos dos programas, quer para os governos quer para as pessoas,

significou uma dependência contínua nas contribuições externas, embora se estime

que 20% dos custos dos programas venham de fundos governamentais, e pelo menos

20% das despesas venham dos bolsos dos cidadãos. Em alguns países, novos

empréstimos foram feitos para cobrir os custos crescentes dos programas de

tratamento, contribuindo para o fardo da dívida. Visto que o número de pessoas que

são infectadas continua a aumentar, o panorama continua triste.

Os gráficos nas páginas seguintes ilustram as despesas per capita associadas ao VIH e

SIDA em  África durante os últimos 20 anos, ilustrando a elevada dependência a

contribuições externas.

Pobreza

O facto de que a proporção da população africana que vive com menos de US$ 1

por dia continuou constante nos últimos 20 anos esconde os números reais

crescentes de pessoas vivendo na pobreza. Visto que a população de África cresce

e coloca uma pressão crescente sobre recursos já escassos, o número de pessoas

vivendo com menos de US$ 1 por dia cresceu de cerca de 300 milhões para mais

de 450 milhões. O número real baixou no norte de África, mas na África oriental,

aumentou em 16% (para quase 120 milhões); na África ocidental, em 65% (para

mais de 210 milhões em 2025); na África central em 70% (para 75 milhões); e na

África austral em 90% (para 50 milhões).

Resumo de toda a África

Os Quadros 55-58 (na página seguinte) são ilustrações das tendências do VIH e

da SIDA até 2025. A explicação completa do que está incluído nos custos

encontra-se no anexo 1.

A prevalência do VIH em adultos em África permanece relativamente estável,

reduzindo ligeiramente de 5,6% em 2004 para 5,3% em 2025, reflectindo o impacto

moderado de programas de prevenção do VIH. Porém, esta estabilidade aparente

disfarça o facto de que o número de novas infecções estava a subir todos os anos,

ultrapassando o número de mortes anuais, daí que o número real de pessoas

vivendo com VIH e SIDA aumentou durante este período. Isto é uma consequência

do crescimento constante da população do continente. As mulheres são as mais

afectadas pela doença: durante o ano 2025, prevê-se que o número de novas

infecções em mulheres seja de 2,3 milhões, enquanto as novas infecções em

homens atingirão 1,9 milhões.

Données actuelles Données présentées  
dans le scénario 

África oriental
África ocidental
África central
África austral 
África do norte

Proporção da população 
da África subsariana vivendo 
com < 1 US$ por dia
Proporção da população total 
da África vivendo 
com < 1 US$ por dia

 

População vivendo com menos 
de 1 US$ por dia, por região, 
“Legados e armadilhas”, 
anos escolhidos
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Quadro

51 
Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África oriental, 
por fonte, ‘Legados e armadilhas’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

53                   
Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África austral, por fonte, 
‘Legados e armadilhas’, 2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

52 
Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África ocidental e central, 
por fonte, ‘Legados e armadilhas’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

54                   
Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África do norte, 
por fonte, ‘Legados e armadilhas’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Nota: devido aos valores baixos 
para a África do norte, a escala 
do gráfico foi ajustada em 
comparação com outras regiões
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O declínio temporário do número de novas infecções depois de 1997 foi resultado

da atenção nacional e internacional dedicada à questão. O aumento a longo prazo

que se seguiu deve-se ao facto da estabilidade relativa da prevalência e do

crescimento populacional – o que aumentou o número total de pessoas vivendo

com VIH e SIDA.

As mulheres também sofrem mais em termos de mortes anuais pela SIDA. Apesar

do declínio ligeiro na prevalência do VIH, o número real de mortes anuais devido à

SIDA aumentou de cerca de 1 milhão em 2004 para 1,7 milhões em  2025 para

mulheres, e de 820.000 para 1,4 milhões para homens.

Inicialmente, a taxa de aumento do número de mortes anuais diminuiu graças à

terapia anti-retroviral e à redução do número de novas infecções. Depois de 2009,

as novas infecções aumentaram e, num período mais longo, o número de mortes de

mulheres aumentou mais rapidamente do que o de mortes de homens.

O número cumulativo de mortes de adultos devido à SIDA desde 1980 excederá os

66 milhões em 2025, com as mortes em toda a população excedendo os 83 milhões.

O número de pessoas precisando de terapia anti-retroviral mas sem acesso à

mesma ainda é muito elevado: em 2025, dos 7,2 milhões de pessoas que precisam

de terapia anti-retroviral, apenas 21,5% (1,5 milhões de pessoas) têm qualquer tipo

de acesso à mesma.

O número de crianças órfãs devido à SIDA continuou a aumentar durante o mesmo

período, de 14 milhões em 2004 para 27 milhões em 2025. Prevê-se que o número

total de órfãos  (devido à SIDA e outras causas) irá atingir os 58 milhões em 2025.

Panorama das regiões africanas

O Quadros 59 apresenta uma distribuição epidemiológica da epidemia em regiões

geográficas da África oriental, África ocidental e central, África austral, e África do

norte.
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Fonte :     UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
 (historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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Quadro

55             
Novas infecções por VIH anuais em adultos 
e prevalência do VIH em adultos em África, 
‘Legados e armadilhas’, 1980-2025

Novas infecções em homens adultos
Novas infecções em mulheres adultas
Prevalência do VIH em adultos

CenárioReal

Fonte :    UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
 (historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Mortes cumulativas de adultos
Mortes anuais de homens adultos
Mortes anuais de mulheres adultas

Quadro

56             
Mortes cumulativas e anuais de adultos devido 
à SIDA em África, ‘Legados e armadilhas’, 
1980-2025
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57               
Adultos recebendo terapia anti-retroviral e adultos 
necessitando de terapia anti-retroviral em África, 
‘Legados e armadilhas’, 1980-2025 
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Fonte :     UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

P
ercentagem

de
adultos

necessitando
e

recebendo
a

terapia
antiretroviral

100 

0

20 

40 

60 

80 

Real

C
ria

nç
as

to
rn

ad
as

ór
fã

s
p

el
a

S
ID

A
(m

ilh
õe

s)
C

ria
nç

as
to

rn
ad

as
ór

fã
s

p
el

a
S

ID
A

(m
ilh

õe
s)

0

15

20

5

10

25

30

1985 2025 2003

Fontes :    UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro

58          
Crianças órfãs devido à SIDA em África, 
‘Legados e armadilhas’, 1985-2025
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Eu Canto a Mudanças

Eu canto

a beleza de Atenas

sem os seus escravos

Um mundo livre

de reis e rainhas

e de outros vestígios

de um passado arbitrário

A Terra

sem o norte aguçado 

ou sul profundo

sem cortinas cegas

ou paredes de ferro

O fim

dos senhores da guerra e arsenais

e prisões e ódio e medo

O nascer de árvores a

frutificar

após as chuvas rápidas

O Sol

irradiando a ignorância

e as estrelas informando

as noites de desconhecimentos

Eu canto um mundo 

reconfigurado.

— Osundare N. In: Beier U, Moore G, 

eds. (1999) The Penguin book of 

modern african poetry. New York, 

Penguin Classics.
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Secção 6  Períodos de transição:
A África vence 

Este cenário é relatado por uma contadora de 

histórias e algumas das suas amigas, em 2036, 

falando sobre as mudanças que foram registadas 

no primeiro quartel do Século XXI.
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Era uma vez, numa pequena aldeia chamada

Ogundugbwe, onde vivia uma comunidade de

animais: Big Gentle Elephant, Fearless Lion, Tactful

Monkey, Sleepy Jackal, Obedient Hyena, Beautiful

Zebra, Hard-nosed Mouse, Long-mouthed Goat, 

e Harmless Cat.

A vida não era fácil para os animais de

Ogundugbwe. Durante um longo período, 

uma misteriosa doença tinha estado a destruir 

as suas culturas.

Embora os animais de Ogundugbwe fossem muito

diferentes uns dos outros (até se tornavam inimigos

mortais) agora conviviam pacificamente, e a sua

comunidade estava enriquecida pela presença de

animais que tinham vindo de terras longíncuas para

visitar a aldeia. Traziam notícias de que uma

doença semelhante tinha atacado as culturas e

plantas da sua terra. A luta para eliminar tal doença

tinha alcançado algum sucesso porque os

remédios que tinham sido descobertos tinham

adormecido temporariamente a doença mortífera.

Contudo, em Ogundugbwe, a terrível doença estava

a ser devastadora. Os animais tinham tentado, 

em vão, eliminar a doença mortífera com remédios

tradicionais e não-tradicionais, mas ela apenas se

tornava cada vez pior.

Infelizmente, os animais de Ogundugbwe, tinham

agora pela frente uma fome mortífera. Com o

aumento das mortes, o Fearless Lion – o tão amado

e famoso chefe – da aldeia de Ogundugbwe,

decidiu organizar uma reunião.

Humilde e pragmático com sempre, Fearless Lion

anunciou que não faria um discurso oficial, mas

pelo contrário que escutaria as contribuições dos

animais mais indicados para fornecer as ideias mais

brilhantes sobre a maneira de resolver o problema.

E, desta forma, Big Gentle Elephant e Tactful

Monkey, bem como Hard-nosed Mouse, foram

solicitados a preparar discursos detalhando as

experiências dos animais de  Ogundugbwe.

Fearless Lion também convidou dois animais muito

especiais para falarem na reunião. Um deles era o

Clever Hare do longínquo Reino de Gondwana.

Dizia-se que tinha sido o Clever Hare que

descobriu o potente medicamento que ajudara a

adormecer a perigosa doença em Gondwana.

O outro orador convidado foi o Watchful Eagle, 

da aldeia vizinha de Bongolo. Corriam rumores 

que a Watchful Eagle voara pelo mundo inteiro,

visitando todas as terras onde a doença mortífera

tinha atacado as culturas e plantas. No seu

itinerário, Watchful Eagle recolhera informações

úteis, não apenas sobre a doença mortífera mas

também sobre a maneira como os diferentes

animais do mundo estavam a lidar com os

problemas causados pela destruição das suas

culturas e plantas.

De facto esta era uma ocasião única e importante!

Os animais do mundo inteiro haviam-se reunido

para combater a monstruosa, imperdoável e

misteriosa doença mortífera! Como resultado, 

já havia esperança em todo lado… As mortes de

animais devido à fome seriam reduzidas. Mesmo

as pequenas aldeias como Ogundugbwe teriam a

oportunidade de partilhar as suas pequenas

experiências de vida.

Se era possível o Hard-nosed Mouse e o Harmless

Cat sentarem-se na mesma cadeira, e o Fearless

Lion e Beautiful Zebra comerem do mesmo prato,

então o que não seria possível no Reino Animal!

Conto popular
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Neste extracto exclusivo da sua história oral, Períodos de Transição, a

historiadora oral Sara Afrika, explora as mudanças consideráveis dos

últimos 30 anos que transformaram o nosso mundo e, em particular, a

África. A transcrição é retirada do seu mais recente recital – feito com um

grupo de cidadãos – e foi nomeada para o Prémio Orador do Novo Milénio.

Na sua introdução, a Sara Afrika contou-nos: “Esta é uma história

extremamente complexa: implica muitas transições menores, em todas as

diversas esferas – social, política, económica, etc. – que ocorrem em muitos

diferentes lugares com participação de muitas pessoas, dentro e fora de

África.”

Para ser capaz de contar a história, viajou muito em toda a África: “Desde

presidentes a poetas, desde soldados a cientistas, desde ministros a mães,

falei com todos.” E prosseguiu,
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Ela pediu a estas pessoas para descreverem os acontecimentos que

pensavam ser cruciais na reconfiguração do futuro de África – e utiliza tais

descrições para contar a história. Denominou-as seis transições-chave:

‘Saindo da penumbra’ descreve mudanças na abordagem do VIH e SIDA,

com uma rápida introdução pública do tratamento e estratégias eficazes de

prevenção, apoiadas por uma sociedade civil muito activa.

‘Pondo a casa em ordem’ concentra-se em respostas das políticas

nacionais para reduzir a pobreza e incitar o desenvolvimento – cruciais para

limitar a propagação do VIH.

‘Trabalhando juntos para o desenvolvimento’ investiga a colaboração

melhorada entre os governos africanos e os parceiros externos durante o

primeiro quartel do século, à medida que os recursos são cada vez mais

possuídos, dirigidos e coordenados pelos governos africanos e seus povos.

‘Comercializando os pontos fortes’ ddetalha as mudanças-chave que

ocorreram no comércio global.

‘Corações humanos e direitos humanos’ descreve as pessoas no centro

do cenário e as formas em que mudaram – incluindo as grandes mudanças

na forma como as mulheres e os homens se relacionam uns com os outros e

com as suas comunidades.

‘Plantando a paz’ descreve como a prevenção de conflitos e a promoção

da paz e segurança, quer dentro dos países como entre países, tem sido uma

parte vital da nova agenda africana para o Século XXI.

1

2

3

4

5

6
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É sempre bom perguntar a um

contador de histórias porque está a

contar tal história. Deixe-me começar

com os meus motivos. Para tal, junte-

se a mim em Outubro de 2036. Era de

manhã cedo e uma luz amarela e

fresca iluminava a rua. Fechei os olhos e ouvi a multidão à

minha volta agitar-se e murmurar e, subitamente – risos

súbitos, o choro de uma criança, partes de conversa. Mais

um dia, mais uma marcha. Mas ao contrário dos primeiros

anos, quando parecia que todos os dias eram marcados

por protestos dolorosos e raivosos, neste dia

caminhávamos juntos em celebração.

Introdução

Aqui apresentamos uma transcrição completa

de Períodos de transição, uma história oral

contada por Sara Afrika.
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Estas pessoas dirigiam-se para a câmara municipal, para dar as boas-vindas a

Ilena Ejitsu, a nova Secretária-Geral das Nações Unidas, que vinha visitar a sua

cidade natal. Era um gesto típico desta mulher valente e responsável cujo serviço

para o mundo era de longa data. Fora voluntária nos ensaios da primeira geração

de vacinas contra o VIH em 2015; ajudara a fazer avançar as leis do nosso país

protegendo a mulher contra a violência; e lutara pela protecção das pessoas

portadoras do VIH – mas nunca se esquecera donde tinha vindo.

Devem lembrar-se – até no seu discurso de tomada de posse – falara do seu

amor pela sua cidade natal e o que o seu povo lhe tinha ensinado. Agora contava

como, na sua qualidade de criança órfã devido à SIDA, sem família alargada, a

comunidade local a tinha acolhido, cuidado, aconselhado, e encorajado a ir para

a escola. A comunidade ficou unida, e na sua unidade encontraram uma força

tremenda. Esses foram os primeiros dias de luta contra o vírus, quando tais gestos

eram muito mais difíceis. Diz levar com ela durante toda a vida as lições e as

pessoas daqueles dias.

Fiquei entre os manifestantes – o meu povo – na rua poeirenta. Lembrei- me que

havia uma altura quando ninguém mencionava a SIDA; quando era tabu; quando a

estigmatização era tão grande! Sou uma mulher velha e lembro-me do tempo em

que se alguém falasse do vírus todas as pessoas pestanejavam em silêncio e

encolhiam-se, viravam o olhar, algumas vezes ameaças, mesmo violência directa…

Olhei à minha volta para o meu povo e depois vi um homem com um grande

sorriso, usando uma camiseta da M-Net, movendo-se na multidão, tocando numa

lata e  distribuindo panfletos. Peguei num e li os títulos: “tuberculose – está quase

a ser expulsa”, seguido por “Quase erradicada do continente africano, a

tuberculose é ainda endémica em algumas regiões. Precisamos de ajuda para

tornar a África uma zona livre de tuberculose…”

Transcrição de 
Períodos de transição



Enquanto eu estava a ler o que ainda estava por fazer, uma menina aproximou-

se de mim, com olhar determinado, puxando a mãe pela mão. Tinha lido as minhas

histórias na escola, reconhecera-me nas fotografias da minha página da Internet.

Queria um autógrafo da contadora de histórias. A sua mãe, uma mulher com trinta e

poucos anos de idade, trazia um pequeno botão anunciando a terapia anti-retroviral

(“Queres saber como? Telefona-me agora…” com um número de telefone e morada

do sítio internet), pedia timidamente desculpa pelo entusiasmo da sua filha.

A mãe disse-me que as minhas histórias também a tinham inspirado na

escola; que as histórias enchiam a sua imaginação de uma visão do futuro, o seu

coração de esperança, e o seu estômago de ambição.

Percebi então, em pé com o panfleto de tuberculose na mão, que havia uma

história que ainda tinha que contar. 

E tentarei contá-la agora, com a ajuda de três amigos queridos: o Senhor

Ministro, Dr. Ibrahim, que entrou para o mundo da política como um jovem

activista; o advogado e ilustre líder da sociedade civil, Steve Phorano; e a Irmã

Bweupe, famosa pelo seu trabalho em dispensários rurais de África.

Os contadores de histórias refazem o mundo – não é verdade? Se acredita

nisso, então pode dizer-se que nunca antes houve uma maior necessidade de

contadores de histórias do que em 2005.

E tivemos sorte: nos 30 anos que se seguiram, mais pessoas se tornaram

contadores de histórias. Teria sido bastante fácil render-se ao desespero. Pelo

contrário, as pessoas desenvolveram histórias individuais de esperança, diziam

palavras que transformavam o medo em objectivo, quebrando o silêncio e

desfazendo o isolamento.

Não o saibamos na altura, mas juntas, essas pessoas estavam a criar uma

narrativa avassaladora de grande sinergia e transformação. Foi uma

transformação de acção, unidade, e compreensão. Dos quatro cantos do mundo,

as pessoas começaram a aperceber-se que não era suficiente tentar fazer uma

única mudança ou começar uma única campanha. Isso nunca funcionaria.

Para conseguir uma mudança fundamental, deve pensar para além dessa

única mudança e incluir todos os outros factores que estão envolvidos.

Dr Ibrahim: Mas isso soa demasiado simples! Se descrevermos isso em

termos demasiado simples, corremos o risco de ignorar a dor daqueles

primeiros anos. Agora, posso ser ministro, mas eu, como muitos outros,

sentia-me quase só naqueles primeiros anos.

Steve Phorano: Tem razão! É facil falar agora da reconfiguração das

relações internacionais’, mas naquela altura, o caminho para a mudança

não foi tão evidente…

Têm razão, meus amigos. Foram travadas muitas batalhas diferentes – e com tanta

dignidade, apesar de tanto sofrimento e dor… Então, como poderemos contar

esta história?

Steve Phorano: Bem a maioria das histórias tem princípio, meio e fim,

mas esta é diferente. Na verdade, ao olhar para o período anterior a

2036, não sinto que tenha um fim ou mesmo um princípio!

Dr Ibrahim: Eu diria que começa com uma mudança – de valores,

crenças, e acções das pessoas em todo o mundo.

Steve Phorano: Muitos dos meus colegas dizem que surgiu do trabalho

do movimento anti-globalização…

Dr Ibrahim: Algumas pessoas, especialmente ocidentais, apontam para os

compromissos feitos pelos países ricos nos primeiros anos do Século XXI.

Podem ver as primeiras promessas feitas à África em particular – O Fundo

Mundial de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e o Paludismo, o Projecto do

Milénio, O Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para

Preparação do

contexto

Sinais de esperança…

e intimações de

desastre
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Luta contra a SIDA (PEPFAR) e o Relatório da Comissão do Reino Unido

para África e o seu impacto na Cimeira dos G8 de 2005 – como sementes

de uma mudança mais profunda.

Outros dizem que foram os novos mecanismos internacionais de prestação de

contas – pelas instituições multilaterais, ONGs e governos, e especialmente

empresas.

Steve Phorano: Ouvi pessoas dizer que foram as crises que se instalaram

nos primeiros anos do novo milénio: o impasse das negociações

comerciais em 2004/5; os ataques terroristas na Europa em 2005/6; o

fracasso óbvio da comunidade mundial em cumprir as promessas feitas

nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio; os aumentos do preço do

petróleo; as cheias de 2008 na Europa e na Ásia, que fizeram com que as

pessoas tomassem a sério a realidade do aquecimento global; os receios

de mais um século de guerras…

A própria África é muitas vezes citada como uma das crises – nos princípios dos

anos 2000, muitos países africanos estavam a enfrentar retrocessos dos ganhos

económicos e de saúde das décadas anteriores. Algumas pessoas pensavam que

a epidemia da SIDA era responsável. Outras deitavam a culpa à falta de

estabilidade socio-política e progresso económico, à liderança e governação

africana inadequadas, à avareza do mundo rico ou às desigualdades alimentadas

pela globalização económica…

Sister Bweupe: A maior parte das pessoas que conheço dizem que a

própria epidemia da SIDA foi o catalisador. De facto, as pessoas viam-na

como uma grave crise humanitária– sem precedentes no mundo moderno

– e as análises económicas mostravam que as suas preocupações eram

bem fundamentadas. Quando a opinião pública e a racionalidade

económica coincidem, não demora muito que os políticos se impliquem –

é possível que isto tivesse algo a ver. O que pensa, Doutor?

Dr Ibrahim: Não nos devemos esquecer que já havia mudanças

importantes ocorrendo em África – mudanças nas abordagens e processos

de governação, como a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África

(NEPAD) da União Africana que começava a liderar a resposta ao VIH e à

SIDA. Houve também mudanças culturais cruciais: as pessoas iam para as

cidades, formavam uma nova classe média, criavam novas ideias sobre

identidade individual e cultural juvenil; os telemóveis e cafés Internet

estavam a se espalhar em todo o continente, disseminando ideias.

Além disso, havia números crescentes de igrejas cristãs que nasciam

em toda a África, enfatizando a emancipação individual e comunitária

através de aumento de auto-estima, espiritualidade, integridade corporal,

e capacitação económica. E havia o crescimento das organizações

muçulmanas em todo o continente, o que gerou um novo sentido de

comunidade bem como formas islâmicas de caridade, investimento e

desenvolvimento intensivamente práticas. Eu poderia focalizar na

mudança de papel das mulheres; ou as eleições que, em toda a África,

estavam a começar a desenraizar os regimes estabelecidos, e…

Vê como é difícil descrever? Mil histórias individuais de mudança; demasiadas

pessoas parecendo trabalhar para coisas diferentes, mas por fim numa sinergia

considerável.

Para nos ajudar a contar a nossa história, vamo-nos concentrar em três grupos-

chave de pessoas:

• Sociedade civil;

• Líderes africanos; e

• A comunidade internacional.
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Se procurar a história deste período na Internet, a máquina de busca o levará

frequentemente a Campanha Sul-africana de Acção para Tratamento – um dos

primeiros grupos activistas que catalisaria uma mudança sustentável. A sua

abordagem era impulsionada por uma forte análise política e investigação

científica racional e actualizada. Chamem a isso sorte ou estratégia, tinham

acesso a recursos legais e informáticos de alta qualidade e os conhecimentos

para os utilizar – não foi , meu amigo?

Steve Phorano: Mas nós também compreendíamos a importância crucial

de membros empenhados. Podíamos mobilizar uma participação e um

apoio massivo baseado na comunidade num espaço de tempo muito

curto. E, creia em mim, através do TAC e de todos os outros grupos que

seguiram o seu exemplo, ainda o fazemos…

Nos últimos 30 anos, este modelo de promoção foi adoptado em diversas áreas de

interesse, por activistas que faziam campanhas em torno de diferentes questões

políticas. Estes grupos aprenderam a juntar as vozes, visões, e conhecimentos

técnicos; como ligar a extraordinária sensatez política e técnica com uma grande

participação comunitária, começando com os problemas que os seus próprios

povos estavam a enfrentar, em vez de criar uma agenda a partir de fora. Aprenderam

com as vitórias e fracassos de uns e de outros, reforçando-se com cada campanha.

Dr Ibrahim: Campanhas que se tornaram num movimento para mudanças

– isto pode descrever alguns países – lembre-se que muitos de nós nunca

tínhamos feito nada igual. Em muitas partes de África, a sociedade civil era

ainda embrionária ou frágil. Mesmo com a Carta Africana dos Direitos

Humanos e dos Povos, muitos de nós sabíamos que falando abertamente

podia significar prisão, marginalização e intimidação.

Paralelamente a estas vozes iniciais, havia outros sinais de mudança. Em 2012,

uma nova geração de líderes africanos tinha começado a surgir. Alguns deles eram

literalmente os filhos dos anteriores líderes mas alguns vieram de outras áreas…

Dr Ibrahim: Trabalhei como activista e vários dos meus colegas eram

membros activos da sociedade civil. Outros vieram do sector académico

ou do sector privado. Além disso, o número de mulheres assumindo

posições políticas elevadas crescia. Sinto que isso trouxe uma nova

dimensão à governação, catalisando processos e políticas mais sensíveis

em matéria de género.

Carismáticos e ambiciosos, muitos deles – tais como Nkrumah, Azikiwe, e

Kenyatta, os arquitectos das independências – foram educados no estrangeiro em

instituições ocidentais. Estavam determinados a trazer os seus países e

continente ao mesmo nível de desenvolvimento que os dos países

industrializados: estavam convencidos que a África podia fazer o mesmo e muito

mais com os seus recursos. Para o conseguir, sabiam que teriam de enfrentar os

males – desigualdades, conflitos, corrupção, pobreza e doença – que afectavam

os seus povos e países. A gravidade da crise da SIDA parece ter galvanizado

muitos deles – mas talvez viesse a acontecer de qualquer forma?

Dr Ibrahim: Mas não se pode construir uma casa num terreno inseguro – e

sabíamos que era fundamental institucionalizar e enraizar a boa

governação. Tínhamos de estabelecer uma base sólida de paz nos nossos

países e obter o apoio de diferentes grupos étnicos e religiosos. A cultura

democrática e governação pluralista e inclusiva cada vez mais se

consolidava – mas de muitas formas diferentes: cada uma concebida para

satisfazer necessidades, processos e práticas locais específicos; cada

uma tirando o melhor das abordagens tradicionais africanas e dos modelos

de governação ocidental para estabelecer igualdade política e participação

de todos. Alguns decidimos chamá-la ‘Afrocracia’…

Sociedade civil em

formação

Novos líderes visando…

a paz

6

151

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

P
er

ío
d

o
s

d
e

tr
an

si
çã

o
:A

Á
fr

ic
a

ve
nc

e

VOLUME 31, NÚMERO 11 NOVEMBRO DE 2036



152

6

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

P
er

ío
d

o
s

d
e

tr
an

si
çã

o
:A

Á
fr

ic
a

ve
nc

e
VOLUME 31, NÚMERO 11 NOVEMBRO DE 2036

A
va

li
a
ç
ã
o

d
e

u
m

M
u
n
d
o

E
d
iç

ã
o

e
sp

e
c
ia

l
H

is
to

ri
a
d
o
ra

o
ra

l
S
a
ra

A
fr

ik
a

:
P

e
ri

o
d
o
s

d
e

Tr
a
n
si

çã
o

Em vários países, estas novas administrações conseguiram juntar as diferentes

hierarquias de liderança. Em alguns países, a representação proporcional constituiu

um mecanismo para acalmar e incluir vozes dissidentes; em outros, com

identidades étnicas múltiplas, adoptou-se uma autonomia parcial ou semi-

provincial, permitindo que cada grupo tivesse um controle relativo dos seus

recursos e prioridades locais. Para assegurar a legalidade e a legitimidade pública

das suas reformas, vários líderes levaram a cabo referendos constitucionais ou

conferências nacionais para determinar como as pessoas queriam ser governadas.

Em alguns casos, não se tratava de fazer coisas novas: tratava-se sim de

reforçar os compromissos constitucionais há muito existentes que ainda não

tinham sido implementados, ou aprovar antigas propostas de leis que tinham sido

bloqueadas. Os governos locais e as autoridades tradicionais foram habilitados

para responder às necessidades do seu eleitorado, e as pessoas das zonas rurais

anteriormente marginalizadas começaram a ter uma voz política forte e meios

económicos acrescidos.

Dr Ibrahim: À medida que os líderes empreendiam reformas a nível

nacional, a governação regional de África também ficou sob maior

pressão e controle. Está a ver, muitos dos novos líderes sentiam que as

fronteiras que dividiam os seus países eram muitas vezes,

essencialmente artificiais. Minavam a capacidade das pessoas de viajar,

fazer negócios, viver e trabalhar juntos-e eram frequentemente causa de

tensões que resultavam em conflitos.

Chegaram à conclusão que a melhor forma de ultrapassar os desafios

da governação, segurança e desenvolvimento que tinham pela frente era

colaborar, procurar soluções regionais para os problemas regionais.

Tornava-se necessária uma nova forma de pensar e actuar em conjunto

em relação ao desenvolvimento, à governação e à segurança – para que

os seus objectivos em todas as três áreas se reforçassem mutuamente.

Como vê,…

Obrigado, irmão. Mas esta história de colaboração constitui um capítulo adicional

à história – falaremos sobre isso mais adiante…

Primeiro, temos de falar sobre o que estava a acontecer fora do continente

onde também ocorriam mudanças.

Algumas dessas mudanças tinham sido originadas em África – como ondulações

numa lagoa: as tecnologias de informação há muito que tornaram possível as

ligações entre os grupos da sociedade civil africana e as redes globais da sociedade

civil. Embora separados por quilómetros e culturas, constataram muitas vezes que

falavam a mesma linguagem e queriam contar a mesma história. Compreenderam

que a acção levada a cabo numa parte do mundo podia afectar o que acontecia

noutros lugares e a inacção podia transportar somente o mesmo peso.

Juntos, estes grupos começaram a exercer influência junto de instituições

multilaterais, empresas transnacionais e governos ocidentais para confrontar

como os padrões de actividades existentes estavam a prolongar a desigualdade e

piorar a corrupção e os conflitos.

Uma campanha cada vez mais sofisticada, articulada e vocal foi lançada,

combinando sempre uma análise meticulosa com comunicação forte e um

conhecimento exaustivo da lei e das políticas.

Steve Phorano: Trabalhei durante algum tempo para Action Now!

Tínhamos sedes em todo o mundo: em Nova Deli e Nova Iorque e,

evidentemente, Joanesburgo. Muitas das nossas abordagens eram

influenciadas pela Campanha de Acção para Tratamento; inclusive,

alguns de nós já tínhamos trabalhado lá antes. Regularmente, enviávamos

Email para dezenas de milhões de endereços. E, por sua vez, muitas das

pessoas a quem os enviávamos mobilizavam mais apoio e mais acção.

Terá sido isso que instigou um número crescente de grandes empresas, governos

estrangeiros e instituições internacionais a mudar? Certamente que a opinião

Realização internacional

… e reforma



pública mundial desempenhou um papel fundamental… Ou foi o fardo da própria

epidemia da SIDA? Outros dirão que a mudança era inevitável; de facto, já estava

a acontecer…

Dr Ibrahim: Mas podemos ter a certeza sobre os próprios

acontecimentos. Desempenhei um pequeno papel nos Encontros e

Acordos Extraordinários (EMA) de 2009 e 2010. Estes encontros reuniam

os membros dos governos, Norte e Sul, com a sociedade civil global num

esforço visando encontrar novas abordagens para alguns dos problemas

mundiais aparentes intratáveis. A lista de questões era monumental – a

paz e a segurança mundial, o terrorismo, a mudança climática, a

epidemia da SIDA, e outras ameaças emergentes à saúde.

As consultas iniciais para os EMA foram realizadas sem participação

pública. É claro que logo que se descobriu, mobilizamos os nossos

críticos. Mas mesmo estes tiveram de admitir que havia em tais

procedimentos um sentido de empenho e de urgência que eram novos.

Não é de surpreender: as escolhas que os líderes enfrentavam,

particularmente no Norte global, eram difíceis: tornar-se uma fortaleza e

tentar alhear-se persistentemente dos problemas globais; ou procurar

uma nova ordem global, trabalhando juntos para desenvolver o direito

internacional, fortalecer a capacidade das instituições internacionais de

manutenção e estabelecimento da paz, e expandir a globalização

económica. Mas sempre, sempre com a justiça social como uma

prioridade.

E, por fim, os EMA – realizados sob os auspícios das Nações Unidas

e das Instituições de Bretton Woods – avaliaram muitos dos acordos

internacionais anteriores e estabeleceram marcos para boas práticas

subsequentes. Determinaram os padrões básicos para toda a vida

humana: começando com expansão e renovação do empenho por

estruturas e padrões globais, ligando-os a um quadro social e económico

mais vasto de governação global.

Irmã Bweupe: Também estavam a ter lugar algumas reformas em

instituições multilaterais, não estavam?

Dr Ibrahim: De facto, a pressão dos acontecimentos globais naquela

primeira década do milénio colocou o multilateralismo sob uma pressão

extraordinária. Precisávamos dele mais do que nunca, mas precisávamos

de uma nova abordagem. O Banco Mundial e o FMI responderam

francamente – por exemplo, aumentando a voz dos países menos

desenvolvidos nos seus órgãos de direcção.

Steve Phorano: E, evidentemente, as próprias Nações Unidas

passaram por um processo acelerado de mudança e reforma. Para

mim, o ano de 2009 destaca-se como um ano  importante. No topo

da lista urgia encontrar formas de responder mais rápida e

eficazmente a desastres humanitários, epidemias, e situações de

conflito. Mas também urgia certificar-se que as diferentes agências

das Nações Unidas num mesmo país podiam funcionar em conjunto

como uma única equipa de desenvolvimento, apoiando directamente os

quadros do governo e fazendo a melhor utilização dos serviços

administrativos, partilhando infra-estruturas e tecnologias de

comunicação. O ano de 2009 destaca-se porque foi o ano em que se

fundiram os Conselhos dos seus fundos e programas. Vários anos mais

tarde, até algumas agências especializadas foram incorporadas.

Obrigada meus amigos… Pouco a pouco, as muitas e várias vozes que

descrevemos encontraram-se e juntaram-se, trabalhando juntos – com uma

sincronia extraordinária. E, à medida que iam colaborando, os resultados dos seus

esforços multiplicaram-se e cresceram criando seis transições poderosas e

fundamentais.
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Além disso, nesses primeiros anos, e pela primeira vez, havia dinheiro suficiente

proveniente da comunidade internacional para esses esforços… a iniciativa  “3 por

5” constituiu um primeiro sinal nesse caminho. Muitos estavam cépticos se faria

alguma diferença, mas na minha opinião constitui um ponto de encontro, uma

marco no terreno…

Dr Ibrahim: Penso que é muito mais interessante descrever como isso

aconteceu. Para começar, havia conhecimentos limitados sobre a melhor

maneira de utilizar os fundos disponíveis e pouca coordenação entre

muitos projectos e…

Obrigado meu irmão, era aí que eu queria chegar.

No princípio, havia muita confusão. Mas o caos foi evitado – graças a

liderança eficaz em relação a planos nacionais de tratamento coordenados.

Dr Ibrahim: A palavra ‘coordenação’ é importante. ‘Habilidosa’ é uma

outra: a canalização habilidosa de recursos para onde eles podiam

realmente ser melhor utilizados. As políticas públicas cada vez mais se

baseavam em provas científicas e os programas nacionais tinham cada

vez mais um papel de facilitação em vez de tentar controlar ou impor o

que devia ser feito.

Na prática, constatou-se que a capacidade de absorção de muitos

governos nacionais não era tão fraca com alguns haviam receado. Em

parte, isto era resultado da rápida evolução da descentralização que

Cerca de 2005, os recursos, a vontade

política, o activismo e os

conhecimentos técnicos uniram-se

finalmente para responder ao VIH e à

SIDA. Um dos primeiros passos

tomados em muitos países foi a introdução pública da

terapia anti-retroviral o mais generalizada possível –

apoiando-se no facto que não só manteria em vida tantas

pessoas quanto possível por períodos mais longos e

assim ajudaria a manter competências e capacidades

fundamentais, como também encorajaria mais pessoas a

fazerem a detecção, visto que teriam a garantia do

tratamento estar disponível.

1
Saindo da
penumbra

As seis transições
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A questão do tratamento
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estava em curso, em 2010, os grandes esforços de vários governos

visando trabalhar com muitos grupos e organizações diferentes no

sentido de fornecer serviços de saúde – especialmente em zonas rurais

e urbanas pobres – já começava a produzir resultados. Esta foi uma

abordagem particularmente útil – e necessária – nesses países onde

décadas de sub-investimento e ajustamento estrutural haviam corroído

os serviços do sector público, e nos países onde a propagação do VIH, e

a ‘fuga de cérebros’ significavam que não havia médicos nem

enfermeiros suficientes. Aos poucos, os governos começaram a

construir, segundo novos moldes, pontes com a sociedade civil, sector

privado e parceiros internacionais.

Para os activistas, isto significava que podiam parar de lutar e começar a construir.

Como os governos decidiram concentrar-se em tratamento na primeira parte

deste período, foi a presença e conhecimentos de grupos de activistas,

juntamente com organizações comunitárias e religiosas, que ajudaram a tornar

possível a expansão da terapia anti-retroviral.

Steve Phorano: Mas isto não significa que deixámos de lutar: lembre-se

das marchas aquando a ruptura de estoques em 2007 e 2012?

Sister Bweupe: Pessoas como tu também entraram para ajudar em locais

onde as infra-estruturas de saúde estavam a desmoronar ou onde os

sistemas de informação pública eram inadequados. Vocês aliviaram as

dificuldades técnicas e sociais de apoio às pessoas em termos de

medicamentos anti-retrovirais. Grande parte das nossas unidades

sanitárias ainda dependem de vós… Activistas, muitos dos quais eram

VIH-positivos, ajudaram a educar outras pessoas vivendo com o VIH e a

SIDA sobre os medicamentos que estavam a tomar, o que esperar, e

como lidar com os efeitos secundários indesejáveis. Foi graças a vós que

a expansão foi tão rápida.

Dr Ibrahim: É verdade – em 2010, estávamos desapontados porque a

terapia anti-retroviral alcançava apenas cerca de 50% das pessoas que

dela precisavam, apesar dos grandes esforços que tinham sido feitos.

Steve Phorano: E, fundamentalmente, isso significou que a resistência

generalizada aos medicamentos que todos tinham receado fora

retardada. Na verdade, havia alguma resistência – mas os regimes de

primeira e segunda linha continuavam eficazes por mais tempo do que

inicialmente se previra. O maior acesso à terapia anti-retroviral também

levou a uma mudança na vontade das pessoas de fazerem o teste de

detecção, especialmente porque já viam os benefícios de iniciar o

tratamento antes de adoecer. Nos primórdios do século, menos de 10%

das pessoas conheciam o seu estado serológico. Em 2015, talvez 50%

ou 60% já o conheciam – ajudados pela fácil disponibilidade dos testes

do VIH na urina.

O sector privado – pequenas e grandes empresas – também

contribuiu com conhecimentos e recursos. Em 2004, as empresas já

forneciam cuidados de saúde, quer através de ONGs sem fins lucrativos

quer através dispensários do sector privado com fins lucrativos, ou até

através de unidades sanitárias dos locais de trabalho. Aumentava

também o número de empresas que contribuía a outros aspectos de

desenvolvimento humano.

Irmã Bweupe: Era inacreditável ver organizações começando realmente

a trabalhar juntas. Em 2011, o nosso governo atribuiu um contrato de

cuidados de saúde a um consórcio de empresas para fornecimento de

cuidados de saúde na  região à volta do seu local de operações. Um

banco, uma empresa farmacêutica, uma fundação ligada a uma empresa

de electricidade e um doador Europeu – todos eles trabalharam de
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parceira com ONGs e organizações religiosas locais. Esta parceria foi

muito bem sucedida – e logo em seguida formaram-se parcerias

semelhantes!

Paralelamente ao tratamento, aumenta o sentimento da necessidade de se

abordar a prevenção de novas e diferentes formas – e  todos os factores que

dificultam essa abordagem. Afinal, alguns países já tinham quase 20 anos de

experiência nos princípios dos anos 2000, não é, Irmã?

Sister Bweupe: Oh sim: por exemplo, nessa altura as pessoas sabiam que

não fazia sentido apresentar mensagens biomédicas a pessoas cujas

crenças sobre o VIH e a SIDA estavam enraizadas num ponto de vista de

funcionamento do mundo completamente diferente. Não faz sentido ligar

os programas do VIH a campanhas de planeamento familiar, se as

pessoas pensam que estas são uma forma de conspiração para reduzir a

sua fertilidade. É também crucial implicar as pessoas indicadas da

comunidade.

Quando isto foi compreendido, começaram a se desenvolver coligações notáveis.

Em alguns países, homens e mulheres mais velhos, que geralmente nunca falavam

em público sobre sexo, fizeram palestras a grupos de jovens sobre o porquê e

como usar o preservativo. Em outros lugares, aumentou o número de

padres/líderes religiosos que distribuíam preservativos juntamente com

aconselhamento espiritual.

Steve Phorano: Este desenvolvimento da sensibilidade em relação a

crenças locais ajudou a desenvolver a pesquisa e a sua aplicação. Por

exemplo, uma pesquisa bem concebida e administrada provou que uma

proporção da transmissão do VIH, maior do que previamente se pensara,

ocorria em relações sexuais entre homens. Isto ajudou a criar

rapidamente alguns programas discretos de intervenção com grupos

comunitários locais criando-se espaços seguros para reuniões e

informações pontualmente disponíveis sobre sexo anal seguro. Nem toda

a gente mudou, mas certamente muitos o fizeram.

Dr Ibrahim: Os governos reconheceram rapidamente que podiam

multiplicar a prestação de serviços com muita rapidez através da

atribuição de contratos a organizações em zonas rurais e urbanas – isso

era especialmente importante para os lugares onde pretendíamos

aumentar rapidamente os serviços combinados de luta contra a

tuberculose e o VIH. Gradualmente, a norma passou a ser redes de

provedores – para vários serviços diferentes, não apenas para cuidados

de saúde. Obviamente que os governos estabeleceram padrões

cautelosos e implementaram regulamentos. Os pobres eram

protegidos… Existe na maioria dos países uma rede de segurança do

sector público razoável, com padrões de cuidados decentes, e até bons.

A ideia de se trabalhar com parceiros múltiplos para expandir os serviços

espalhou-se rapidamente. Em 2009, o Fundo Global concedeu financiamentos a

diversas empresas multinacionais para fornecimento de serviços na área do VIH e

SIDA, tuberculose e paludismo  a muitas populações nas suas áreas de actuação.

No geral, no período de 2010 a 2020, assistiu-se a uma expansão massiva de

prestação de serviços, alcançando cada vez mais pessoas, mesmo aquelas que

viviam em zonas rurais remotas. Actualmente, os serviços de saúde em África são

como um mosaico…

Dr Ibrahim: Na verdade, isso significava que mais trabalhadores eram

necessários e grandes passos foram dados em desenvolvimento do novo

quadro de pessoal da saúde. Devido à expansão da base tributária e do

crescimento económico em muitos países, entre 2005 e 2025,

triplicaram as despesas per capita em cuidados de saúde!

Prevenção a longo prazo

e mais inclusiva: 

primeiro o VIH, depois…



158

6

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

P
er

ío
d

o
s

d
e

tr
an

si
çã

o
:A

Á
fr

ic
a

ve
nc

e
VOLUME 31, NÚMERO 11 NOVEMBRO DE 2036

A
va

li
a
ç
ã
o

d
e

u
m

M
u
n
d
o

E
d
iç

ã
o

e
sp

e
c
ia

l
H

is
to

ri
a
d
o
ra

o
ra

l
S
a
ra

A
fr

ik
a

:
P

e
ri

o
d
o
s

d
e

Tr
a
n
si

çã
o

Irmã Bweupe: Estabelecemos unidades de formação em países que

podiam produzir um excesso de quadros. Muitas das pessoas formadas

vêm de zonas rurais. A ideia é que serão mais susceptíveis a regressar

para essas zonas depois da sua graduação, especialmente se um

incentivo monetário for incluído. Isso implicou termos de baixar os

requisitos de admissão, em primeiro lugar, e fornecer uma formação

mais intensiva, mas isso beneficiou das melhorias no ensino secundário

e superior.

Além disso, muitos dos programas governamentais melhoraram os

talentos dos curandeiros tradicionais, dando-lhes um papel importante

em prestação de cuidados de saúde, trabalhando em conjunto e em

harmonia com os outros profissionais de saúde.

No nosso dispensário, oferecemos programas de medicina

alternativa. Vários governos envidaram esforços no sentido de

experimentar terapias e práticas da medicina tradicional, muitas vezes

em colaboração com organizações internacionais. Quando são

consideradas eficazes, são incorporadas nas directrizes nacionais.

Também temos curandeiros que fazem parte do quadro do pessoal.

Oferecem terapia espiritual e psicológica aos pacientes – isso é muito

eficaz…

Somos um dos países com práticas de emprego mais flexíveis. Alguns

trabalhadores de saúde-chave recebem salários mais elevados e outros

incentivos especiais. Muitos dos empregadores permitem que os

trabalhadores de saúde imigrantes regressem para os seus locais de

origem por curtos períodos de tempo para partilhar a aprendizagem e

capacidades; a telemedicina e o ensino à distância também ajudam.

Em resumo, isto apenas significa que a saúde constitui uma carreira

muita atractiva. Quando os trabalhadores partem, têm tendência para ir

para o sector privado e não para emigrar para o estrangeiro.

Obrigada, Irmã. Antes de 2015, fluxos sustidos de ajuda já apoiavam grande

parte desta reforma e processo de expansão. Os recursos adicionais focalizaram

em melhoria do acesso de pobres a cuidados primários de saúde: isso facilitou

satisfazer as necessidades básicas de saúde das pessoas na maior parte dos

países. Desde 2015, os recursos passaram a melhorar os cuidados secundários e

terciários, em conformidade com as expectativas do público.

Com certeza, houve muitos lugares em toda a África onde, durante muito

tempo, não se registaram muitas mudanças. Mas nos países que tinham

registado as maiores taxas de prevalência de VIH e que haviam sofrido mais,

ocorriam mudanças extraordinárias. Vieram médicos do mundo inteiro; foram

feitos esforços heróicos. E, no centro de tudo isso, os activistas mantiveram

a pressão. Quando os medicamentos se tornavam ineficazes, exerciam

influência, protestavam, usavam o sistema judicial em África e a nível

internacional, para garantir que fossemos incluídos na vaga seguinte de

medicamentos. Em 2020, apenas poucos países não tinham atingido as metas

de Abuja em termos de despesas em saúde e alguns já os tinham

ultrapassado!

Dr Ibrahim: Mas não nos devemos esquecer de que foi muito difícil:

muitas pessoas morreram apesar de todos os medicamentos, de todo

o esforço…

Irmã Bweupe: Mas até certo ponto, pelo menos, foi suportável –

sabíamos que mesmo que as mortes continuassem, um menor número

estava a ficar infectado.

Steve Phorano: A combinação da terapia anti-retroviral; o novo enfoque

e a energia por trás da prevenção; e o facto que isto era apoiado por

outras políticas sociais, implicava que havia cada vez mais esperança. Em

2015, a maior parte de África tinha conseguido. Não eram apenas um ou

dois exemplos de sucesso: eram 16 ou 17!
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As necessidades de saúde certamente  continuaram enormes. Porém, os

trabalhadores da saúde sentem-se melhor capacitados para lidar com os

problemas que enfrentam. A moral e a produtividade melhoraram. E – a

verdadeira recompensa – os indicadores de saúde em todo o continente

melhoraram lentamente.

Obviamente, o sector privado floresceu: em 2008, o Lodestone

Hospital Group transferiu-se da Índia para a África oriental. Em 2025

havia grandes e brilhantes hospitais na maior parte das capitais

africanas, oferecendo padrões de cuidados internacionais.

Mas em si só, o sucesso obtido com o combate ao VIH e SIDA não teria produzido

uma diferença suficiente. De facto, não teria sido alcançado se fosse a única coisa

em que todos estivessemos empenhados. Precisavamos de recuperar os anos

que nos haviam sido roubados – recuperar os anos que os gafanhotos haviam

devorado.

Dr Ibrahim: Tínhamos uma apreciação crescente de todos os aspectos da

vida que tinham de ser abordados: a saúde era apenas um deles. Nos

países em que a prevalência do VIH era elevada, o vírus tinha-se

propagado mais rapidamente porque as pessoas eram pobres; porque

tinham muito poucas escolhas verdadeiras, especialmente em relação a

parceiros sexuais; e porque os serviços públicos eram insuficientes e as

pessoas tinham DST não tratadas. Nesses países, as tentativas visando

evitar a propagação do VIH tinham de ser combinadas com políticas

visando abordar o seu impacto. Políticas que ajudariam a reduzir a

pobreza, aumentar a produção agrícola, estabelecer programas de

micro-crédito e estabelecer iniciativas de capacitação individual. A

educação recebeu uma atenção particular.

Steve Phorano: E muitos dos países que não estavam a enfrentar

pandemias totais da SIDA ainda sofriam de diversas décadas de

subdesenvolvimento e tinham outros problemas profundos, desde

paludismo, até pobreza crónica, má-nutrição e subemprego sério. Tinha

de se enfrentar todos estes problemas.

De 2007 a 2009, os objectivos gerais de desenvolvimento de muitos países foram

coordenados através de uma nova geração de Planos Nacionais de

Desenvolvimento ou Nadeps, como eram chamados.

Dr Ibrahim: Ah sim. Estive envolvido na primeira geração dos Nadeps.

Partindo do processo de elaboração dos Planos Estratégicos de Redução

da Pobreza e do Projecto do Milénio, os Nadeps consideravam todo o

sistema – não apenas os aspectos contidos nos indicadores macro-

económicos – incluindo: estradas, escolas, electrificação, saúde,

empregos, e, acima de tudo, as pessoas. Visavam garantir o investimento

em aspectos que moldariam o futuro da maioria, e não apenas o das elites.

Um passo crítico em muitos países foi encorajar as pessoas no sector

informal a acumularem bens – por exemplo, fazendo respeitar os direitos

de autor e propriedade, em alguns países a título individual e noutros a

título comunal. Isto significava que cada vez mais pessoas estavam a

contribuir para a economia ‘formal’, e não a ficarem presas a actividades

de subsistência.

Steve Phorano: Em muitos países, os Nadeps colocaram a resposta ao

VIH e SIDA no centro da agenda, especialmente onde a taxa de

prevalência do VIH em adultos era superior a 5%. Mas esta não era uma

abordagem que servia para todos. Os países trabalhavam conforme as

suas próprias prioridades nacionais e determinavam cuidadosamente os

orçamentos dos seus planos. Em muitos casos, tornaram-se a base de

uma série de novas e difíceis iniciativas de cooperação internacional…
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Dr Ibrahim: Começou com oito países em 2012: em princípio, os parceiros

doadores tomaram compromissos de uma década relativamente aos seus

planos, enquanto os países africanos também obtiveram recursos da nova

Facilidade de Financiamento de África criada pelos G8 e outros membros

da OCDE.

Steve Phorano: Os governos conseguiram que as populações locais

participassem a esses processos de desenvolvimento através de

mensagens radiofónicas e filmes. Os aldeões eram consultados sobre o

que queriam e eram encorajados a enviar representantes seus às

reuniões nacionais de desenvolvimento realizadas em cidades locais. A

isto seguiu-se dinheiro – montantes relativamente grandes! E, graças a

todo o progresso que tinha sido alcançado na criação de sistemas

visando garantir a transparência e prestação de contas, foi-lhes também

dada a liberdade de o usar!

Irmã Bweupe: Através dos comités locais, muitas vezes geridos por grupos

de mulheres, as famílias receberam dinheiro – dinheiro verdadeiro – para

cuidar de vizinhos e familiares órfãos; comprar novo equipamento agrícola,

sementes e fertilizantes. Imaginava-se um mar de mudanças. As

experiências anteriores para eliminar os ‘intermediários’ – uma burocracia

centralizadora e dispendiosa – e minimizar os custos de transação tinham

sido um verdadeiro sucesso. Em particular, foram os grupos de mulheres

que deram mostras de capacidade de produzir, gerir e prestar contas do

investimento: afinal de contas, há gerações que são as mulheres que

tomam decisões de investimento doméstico! Estes ensaios começaram a

ser expandidos. Em zonas rurais, pequenos programas que haviam sido

iniciados anos antes ficaram realmente ‘robustos’ e forneciam crédito,

poupanças e seguro a muitas mulheres. Em 2020, uma avaliação de um

desses programas em curso na África central e ocidental constatou que

vários milhões de mulheres estavam a beneficiar de parcerias entre

organizações rurais e bancos comerciais.

De facto, as questões femininas recebiam mais atenção em vários países –

catalisando mudanças na lei e nos regulamentos, particularmente em relação às

práticas discriminatórias de emprego; à atribuição de recursos, financeiros e

outros; e à promoção de mudanças de atitude em relação ao género.

Dr Ibrahim: Como disse, penso que isso pode ter acontecido porque

aumentava o número de mulheres entrando para a vida política: as eleições

em toda a África, nos primeiros 10 anos do século XXI, colocaram mais

mulheres no parlamento do que anteriormente, com 11 países a atribuírem

pelo menos 30% dos lugares parlamentares a mulheres.

Na Terceira Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana, a

integração do género foi uma prioridade da agenda e ficou lá por muito

tempo, até as mudanças começarem a ser evidentes.

Os ministérios governamentais, apoiados por investimentos em tecnologias de

comunicação, começaram a adoptar uma abordagem mais colaborativa para a

resolução de questões e criação de políticas! Por exemplo, os ministérios da

educação e da saúde começaram a trabalhar com os ministérios da indústria para

produzir planos a longo prazo sobre os tipos de formação e capacidades que

precisavam para melhor servir o seu povo. Cada nova realização instigava uma

série de acontecimentos baseados no passado, ajudando a criar instituições,

capacidades, programas, e qualidade de vida que podiam tirar da pobreza os

países de África e os seus povos.

Steve Phorano: Um bom exemplo do que acabou de descrever é a forma

como muitos governos cuidaram dos sem-abrigo e das crianças órfãs e

vulneráveis dos seus países. Cuidar das gerações futuras tornou-se numa

prioridade nas agendas da maioria dos governos – talvez encorajado pela

Colaboração e

coordenação



Trabalhando 

juntos para o

desenvolvimento

3
6

161

S
ID

A
em

Á
fr

ic
a

P
er

ío
d

o
s

d
e

tr
an

si
çã

o
:A

Á
fr

ic
a

ve
nc

e

VOLUME 31, NÚMERO 11 NOVEMBRO DE 2036

Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2013 sobre

Crianças Órfãs e Vulneráveis.

Irmã Bweupe: ‘Nossas crianças: nosso futuro!” Lembro-me da campanha.

Uma das empresas de telefones móveis forneceu milhões de mensagens

textuais aos organizadores da campanha…

Steve Phorano: A política governamental ditava que as crianças não deviam

ser tratadas como vítimas, mas que deviam receber educação, amor,

oportunidades e responsabilidades para construir o seu próprio futuro. E foi

apoiada por instrumentos legais. Não se enfatizava apenas o seu bem-estar

físico, mas também a sua saúde emocional e mental…

Dr Ibrahim: Mas não podiam funcionar isolados – à semelhança da saúde, a

maior parte dos governos rapidamente reconheceu as suas limitações. Por

exemplo, no meu país, o governo tornou-se coordenador – angariando e

canalizando fundos, assegurando padrões de serviços, gerindo as

informações. Certificámo-nos que as estruturas de autoridade tradicional e

de responsabilidade das comunidades africanas estivessem envolvidas em

garantir que todas as crianças dentro das comunidades recebessem os

serviços e os recursos. Os líderes religiosos e culturais encorajavam as

famílias a receber mais crianças não-familiares – ajudando-as com os

custos e outras formas de apoio – e tratavam com firmeza qualquer tipo de

exploração e abuso de crianças por parte das comunidades que

supervisionavam.

Um resultado interessante foi o crescimento do número de famílias de

substituição (em pequena escala) o que, por sua vez, fornecia às pessoas

que dirigiam essas famílias, geralmente mulheres, um rendimento precioso.

Irmã Bweupe: Actualmente, as redes que cuidam destas crianças

estendem-se a todos os níveis da sociedade africana, e pelo mundo fora: os

fundos angariados de organismos internacionais pelos governos nacionais

são canalizados para os comités locais, que são formados por ONGs

internacionais e nacionais para estabelecer e administrar iniciativas

lideradas pela comunidade.

Dr Ibrahim: E desta forma a política passou a ser uma prática.

Os Nadeps foram seguidos de dinheiro – os fluxos de ajuda já estavam a aumentar

antes da avaliação dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em 2005 – e a

cooperação sobre como o utilizámos…

Dr Ibrahim: Eu diria que foi o próprio trabalho na área do VIH e SIDA que

acelerou este processo. À medida que o financiamento para o VIH e a SIDA

era expandido, a cooperação sobre como o usar, e não como o gastar,

passou a ser enfatizada. Este tipo de disciplina espalhou-se gradualmente

por todas as áreas de desenvolvimento.

Irmã Bweupe: A avaliação dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

em 2005 foi útil: depois disso, as pessoas pareciam estar mais preparadas

para agir baseando-se na ideia de que o aumento dos recursos apenas faria

diferença se fosse acompanhado por uma melhor coordenação pelos

próprios governos africanos, com agendas bem definidas.

Dr Ibrahim: Independentemente do motivo… em vez de esperar que

acontecesse um desastre e a necessidade de vastas somas de ajuda

humanitária, os países doadores passaram a disponibilizar adiantadamente

maiores somas de assistência ao desenvolvimento. Sabe o que acontecia:

uns miseráveis US$ 4 milhões por ano eram investidos na agricultura, e

depois as pessoas ficavam surpreendidas quando eram necessários US$

500 milhões de ajuda alimentar de emergência quando as culturas
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falhavam! Menos de US$ 50 milhões por ano foram atribuídos à prevenção

do VIH, e depois foram necessários mais de US$ 3 biliões anuais para tratar

a doença – depois de mais de 30 milhões de pessoas já estarem infectadas!

Alguns verdadeiros esforços foram feitos por governos e seus parceiros doadores

para trabalhar juntos dentro dos planos contidos nos PRSPs. Todavia, a maior parte

dos governos africanos, mesmo em 2010, ainda se encontravam a lidar com uma

multiplicidade de doadores. O interesse político na terapia anti-retroviral tinha

tornado as coisas muito mais complexas: nenhum governo podia facilmente

recusar dinheiro para medicamentos anti-retrovirais, mas para os ministérios da

saúde e das finanças já sobrecarregados isso implicava simplesmente mais

pessoas, fundos e expectativas para gerir. Talvez tenha sido o aumento de fundos

para o combate ao VIH e SIDA, combinado com o aumento dos volumes de outros

tipos de ajuda, que funcionaram como catalisador para fazer as coisas de forma

diferente. Em 2010, a África recebia quase 1/3 de todos os fluxos de ajuda pública

ao desenvolvimento (ODA) – uns US$ 36 biliões por ano e este montante subia

rapidamente. O EMA09 constatou que 2/3 da assistência dos países doadores do

Comité de Assistência ao Desenvolvimento (DAC) tinham atingido os 0,7% do RNB,

e definiram a data limite de 2015 para o resto.

Dr Ibrahim: Há muitos e vários relatos sobre como esse dinheiro era

utilizado. O que estava claro — e estou certo que alguém já mencionou este

ponto — foi que, em grande parte, os países estavam mais capacitados para

usar grandes investimentos com as despesas do sector económico e social

do que se previra. Gradualmente, quase todos os doadores começaram a

apreciar o valor do apoio ao orçamento, ou do apoio sectorial e a

necessidade de um quadro de desenvolvimento nacional a longo prazo para

orientar os planos e orçamentos de médio prazo, com a indicação dos

compromissos estabelecidos pelos doadores para cada década, em vez dos

ciclos de três ou cinco anos. 

Em 2012, todos os grandes doadores no DAC reconheciam que os

projectos paralelos não ajudavam a fortalecer os sistemas nacionais. Isto

não quer dizer que tudo estava centralizado, ou que apenas passava através

do orçamento estatal. Longe disso. Mas a duplicação inútil dos anos

anteriores estava sendo eliminada.

Em 2015, aquando da avaliação dos Objectivos de Desenvolvimento

do Milénio, havia apenas um único processo em cada país. Era cada vez

mais comum encontrar doadores partilhando pessoal, funções de apoio

burocrático, e representando-se uns aos outros. Os gestores de

programas nacionais já não passam tanto tempo tentando satisfazer as

dezenas de exigências repetitivas de relatórios, e realizando missões

repetitivas de avaliação, mês após mês. O resultado foi que uma gestão

cuidadosa dos défices fiscais substituiu a conformidade com

plataformas fixas de despesas – e os programas de desenvolvimento

humano começaram a receber maiores financiamentos. Esforços

foram feitos no sentido de garantir que a ajuda externa para um

país raramente ultrapassasse os 30% do seu PIB, e fosse sempre

acompanhada pela aprovação do FMI quanto à viabilidade macro-

económica do aumento.

Posto em termos simples, meu amigo, as relações de ajuda foram

transformadas: os governos africanos podiam por fim colocar os seus interesses

nacionais a longo prazo acima dos programas de curto-prazo. Em 2016 uma

segunda vaga de países – incluindo um ou dois países com políticas que

anteriormente os teriam excluído dos acordos de ajuda – assinaram os acordos

Nadep com os parceiros doadores, seguidos por uma terceira vaga em 2019. Em

2020, quase 30 países tinham transformado as suas parcerias de ajuda

internacional e recursos significativos estavam sendo geridos por organismos

regionais africanos.

Já se disse que o aumento da ajuda não era a solução. E, na verdade, isso

estava correcto: o aumento da ajuda em si não era a solução. Porém, o processo
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Nadep permitiu que a assistência ao desenvolvimento fosse usada onde ela

pudesse trazer mudanças a longo prazo – criando um ciclo virtuoso de

financiamento e desenvolvimento. O dinheiro canalizado através dos Nadeps para

a educação, saúde, agricultura, infra-estruturas, e comunicação, por sua vez,

criava a capacidade de implementar os Nadeps mais eficazmente.

E de facto tudo isto constituiu um grande estímulo em prol dos  MDGs, embora

o nível de ambição dos Nadeps significasse que os MDGs já não eram o único

objectivo do trabalho das pessoas. Não obstante, era evidente que o verdadeiro

progresso estava sendo alcançado. Portanto, quando a avaliação dos  MDGs foi

feita em 2015, embora poucos países tivessem de facto atingido as metas, as suas

trajectórias estavam no sentido correcto e, 10 anos mais tarde, foram muito

poucos os países que não tinham atingido – ou melhorado – as metas.

Dr Ibrahim: Além disso, lentamente, reconheceu-se que os mecanismos

utilizados para tratar da dívida eram injustos e insustentáveis. Em 2010, o

falhanço do processo HIPC de produzir o que designava de ‘níveis

sustentáveis de dívida’ desacreditaram o processo. Muitos países em África

ainda pagavam mais para serviço da dívida do que realmente recebiam em

concessões e em novos empréstimos. Além disso, muitos países

endividados já haviam liquidado as suas dívidas duas ou três vezes, no

entanto ainda gastavam mais no serviço da dívida do que na saúde. No total,

em 2010, a dívida de África era de US$ 120 biliões, representando as

dívidas antigas e as novas. Em resposta, o processo EMA10 lançou um

mecanismo de cancelamento total da dívida dos países mais pobres, no

prazo de dois anos, usando a venda de ouro do FMI e os recursos do BIRD,

e através de compromissos mais profundos dos G8. Em 2012, a maior parte

dos países tinha reduzido dramaticamente o fardo da dívida – o que também

ajudou a financiar os Nadeps. Um fatia razoável dos novos recursos foram

atribuidos à prevenção e tratamento do VIH e SIDA – empenhados em

eliminar a pior epidemia da história.

É verdade que a factura em toda a África era grande. Mas os recursos

internos crescentes dos governos, as contribuições generosas dos

doadores, combinados com as doações individuais, significou que não

tínhamos de nos comprometer, ou fazer escolhas difíceis. O tratamento foi

passado para a capacidade crescente dos sistemas de saúde. E os

programas de prevenção não foram comprometidos. Fizemos tudo o que

podíamos.

Imaginem que nós, os africanos, vendíamos tudo o que tínhamos – e os

compradores determinavam o preço!

Mas isto também já tinha mudado. Durante este período, os países africanos

individualmente tornaram-se mais produtivos e exportadores mais competitivos.

Mas também reconheceram que precisavam de trabalhar juntos: se a  África

negociasse em bloco, todos ficariam a ganhar, enquanto que se a  África falasse

em diferentes vozes, seria menos provável que o mundo escutasse.

A ideia de trabalhar juntos não se limitava apenas ao continente africano: uma

nova e mais justa era de multilateralismo estava a nascer. Eram necessários

esforços africanos e internacionais para retirar a África da ‘armadilha dos produtos

primários’. Não se tratava apenas de proceder à abertura das fronteiras a qualquer

custo. A plena integração  multilateral não traria benefícios para a África: tinha de

ser por fases.

Pode contar esta parte da história?

Steve Phorano: Sim… Esta é a história do aparecimento, em 2010, da

Iniciativa  EBA+ (Tudo Menos Mais Armas). Foi durante o encontro dos G8

em Novosibirsk que o Japão e o Canadá tomaram a decisão de oferecer aos

exportadores dos países africanos acesso preferencial aos seus mercados:

sem tarifas, eliminando a escalada de tarifas, e acima de tudo,

condicionalismos não restritivos e muito suaves, para que os países pobres

mais endividados (HIPCs) tirassem plena vantagem.

Comercializando os

pontos fortes

4
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O acesso preferencial aos HIPCs em África alargou, em vez de reduzir, o

tratamento preferencial aos países mais pobres – tentando incentivar a

futura competitividade desses países.

Parecia que todos queriam-se aceder! Quando a Lei de

Oportunidades e Crescimento Africano expirou, os Estados Unidos

ofereceram um acordo comercial preferencial com condicionalismos

reduzidos aos HIPCs africanos.

Isto, por sua vez, teve uma série de efeitos multiplicadores: por

exemplo, a Ronda de Doha de negociações comerciais foi salva,

garantindo que uma ronda de desenvolvimento trouxesse benefícios

reais para os países mais pobres do mundo, bem como para os países de

renda média. Dentro da África, durante duas décadas, as taxas de

pobreza baixaram, quer em termos relativos como em números reais. Em

toda a África, em vez de 300 milhões de pessoas vivendo com menos de

US$ 1 por dia, em 2025 este número tinha baixado para 220 milhões. Isto

traduz uma considerável redução de quase 50% da população da África

subsariana para um pouco mais de 20%.

Entre 2010 e 2020 houve mudanças significativas nas negociações no seio da

Organização Mundial do Comércio (OMC): a pressão crescente para permitir que

os países mais pobres sejam incluídos na governação da economia mundial

ajudou a mudar as agendas; e as novas coligações de países fornecendo apoio à

África em novas rondas comerciais.

Regras mais sofisticadas, mais justas e mais integradas garantiam que os

países mais pobres da África não perdessem – quem podia acreditar? Houve um

movimento visível no sentido de prosseguir uma agenda económica global que

calibrou a abertura de mercados aos programas de redução da pobreza e

equilibrou as normas do comércio global para proteger os países mais pobres e de

renda média, não apenas o bem-estar dos mais ricos.

Houve também desenvolvimento dos aspectos relacionados com o acordo

dos direitos de propriedade intelectual relativos ao comércio (TRIPS), garantindo

ainda mais que fosse compatível com o bem-estar e a saúde pública e oferecendo

aos países mais pobres a flexibilidade de decidir quando e em que sectores eles

queriam usar a protecção das patentes.

Conte mais!

Steve Phorano: com o desenrolar do novo milénio, o consenso aumentou

sobre a necessidade de superar a oposição emotiva entre o acesso a

medicamentos que salvam vidas e a expansão global da protecção da

propriedade intelectual. O espírito de justiça social e a responsabilidade

colectiva global resultaram em importantes arranjos visando regular o

fornecimento de medicamentos. Os países africanos podiam manter o

acesso a medicamentos de baixo custo!

Durante a década seguinte houve um crescimento internacional dos

novos modelos de desenvolvimento da medicina que maximizavam o

acesso das pessoas pobres, ao mesmo tempo que apoiavam a inovação

necessária para produzir novos medicamentos. O sucesso de campanhas

inovadoras – lembrem-se da Iniciativa de Medicamentos para Doenças

Esquecidas e o Empreendimento de Medicamentos para o Paludismo –

mostrou a sociedade civil e institutos públicos de investigação unindo

forças com companhias de investigação privadas e governos para

resolver a falta de investigação e desenvolvimento de

medicamentos para algumas das doenças mundiais esquecidas.

As colaborações inovadoras público/privado começaram a

desvendar mais eficazmente o potencial de pesquisa da África em

tudo, desde a biodiversidade, acordos de partilha de benefícios

usando o conhecimento tradicional, até parcerias de

desenvolvimento de vacinas e medicamentos gerais.

Desde cerca de 2020, foi estabelecida uma estrutura baseada em

tratados internacionais para fornecer infra-estruturas legais e

financeiras de apoio ao desenvolvimento e produção de
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medicamentos essenciais acessíveis. Muitos dos compostos de uso

potencial em tratamento das doenças que mais afectam os países mais

pobres estão implementados como projectos de  ‘fontes abertas’, o que

permite a países e pessoas compensar os custos e juntar capacidades.

Iniciativas de acesso gratuito online às revistas académicas tornaram-se

cada vez mais generalizadas.

Tentativas visando melhorar e expandir o Tratado de Recursos de

Plantas Genéticas para a Alimentação e a Agricultura da Organização

para Agricultura e Alimentação (FAO) continuaram a ganhar ímpeto. Em

2021, foi criado um banco de dados internacional com o objectivo de

catalogar as fontes geográficas de recursos genéticos e conhecimentos

tradicionais, ligadas às bibliotecas locais de conhecimentos tradicionais

e listas de documentação de procura mínima dos escritórios de

processamento de patentes. Isso constitui uma valiosa fonte de receitas

para alguns países em desenvolvimento.

Dr Ibrahim: Devo indicar que muitos sentem que é o desenvolvimento de

uma vacina do VIH que constitui um dos maiores sucessos do novo

regime internacional. A parceria pública–privada de pesquisa e

desenvolvimento da vacina é amplamente reconhecida como o motivo, e

estas iniciativas colaborativas estendem-se para a produção de vacinas

– nas instalações industriais nascentes situadas em toda a África.

Entretanto, gradualmente durante este período, mais companhias estavam a

ficar mais amplamente implicadas em desenvolvimento. Quem dirigia as grandes

empresas passou de um modelo de filantropia empresarial ou de responsabilidade

social para um conhecimento mais abrangente do seu papel como agente de

mudança social.

Em 2019, a maioria das multinacionais tinha desenvolvido uma ‘política

externa’, que ia para além de relações públicas para algo muito mais abrangente

– parcerias de longo impacto em várias actividades que ajudaram a construir

comunidades e até capacidades de governação nacional.

As empresas queriam ser o mais transparente possível nas suas actividades,

quebrando o silêncio sobre como poderiam ter alimentado conflitos, na forma

como atribuíam contratos, tinham acesso à terra, ou lidavam com os

representantes comunitários. Por sua vez, eram, e na verdade ainda o são, cada

vez mais escrutinadas pelos governos e pela sociedade. A expectativa também

cresceu em relação ao papel que irão desempenhar na criação de condições de

paz – não apenas nos países onde operam mas em todo o continente.

No centro da minha história estão as mudanças que ocorriam nas relações

entre os homens e as mulheres. De facto, penso que podemos dizer que sem esta

transformação, nenhuma das outras teria funcionado!

As reduções em pobreza – e vulnerabilidade ao VIH – não podiam ser

conseguidas sem estas mudanças fundamentais, sem a capacitação de raparigas

e mulheres. Mas aqui não se trata apenas de um género: mais importante, trata-se

dos novos ‘mandamentos’ sociais que estavam a surgir para ambos os sexos no

primeiro quartel do Século XXI.

Em 2000 já se constatara que a educação era provavelmente a maior

contribuição que podia ser feita para melhorar as oportunidades de vida das

raparigas, mas essa educação não seria, por si só, suficiente para abordar todas

as desigualdades profundamente enraizadas na vida política, económica, social e

cultural. Durante o período de 2000 a 2010, o primeiro passo – e o maior desafio  –

era meter as raparigas na escola, especialmente as de famílias rurais pobres  e,

uma vez que estivessem na escola, mantê-las durante seis anos, ou mesmo nove.

Nestes primeiros anos, as taxas de ingresso das raparigas rurais em países

islâmicos eram particularmente baixas.

Irmã Bweupe: Mas não o conseguimos durante um certo tempo, não foi?

Não conseguimos atingir as metas do ensino primário e secundário até

os finais de 2005.
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Dr Ibrahim: Talvez tivesse sido esse desapontamento, juntamente com um

novo despertar do movimento feminino, que galvanizou a acção: estratégias

de género e de educação; programas de sensibilização nacional; provisão

de turmas e escolas apenas para raparigas; subsídios e bolsas de estudo

para raparigas, particularmente para o ensino secundário e superior; e

planos de cupões para educação apenas para raparigas de famílias pobres,

para enviar as meninas para a escola. Um aumento no número de

professoras bem educadas forneceu novos modelos para as raparigas.

Em 2015, a maior parte dos países estava quase a atingir a meta 

dos MDG.

A confiança cresceu. Uma nova geração de raparigas educadas desenvolveu um

maior sentimento de auto-valorização, uma crença na sua capacidade de controlar

o seu futuro. Quando as raparigas se tornavam mães, socializavam os seus filhos

de forma diferente: aos poucos, as expectativas sobre o comportamento

começaram a mudar.

Em alguns países, começaram a surgir novos movimentos de mulheres:

desafiando a ordem social existente, particularmente quando se tratava do VIH e

da SIDA e da vulnerabilidade das mulheres. Isto era um grande tabu que devia ser

quebrado: para muitas mulheres, desafiar o comportamento dos homens

implicava questionar o domínio dos homens – e isso era inconcebível. Mas ia

crescendo o número das mulheres que o faziam. No passado, mesmo as mulheres

educadas não ousavam desafiar o comportamento dos seus maridos, mas durante

o período 2010 a 2020, algo de novo começou a acontecer.

Dr Ibrahim: Isso sem dúvida estava relacionado com as principais

mudanças culturais que estavam a ocorrer em África e no Médio Oriente.

Irmã Bweupe: Já mencionamos a urbanização, não? Esta de certeza que

teve um papel, ajudando o aparecimento de novas ideias sobre

identidades individuais.

Steve Phorano: Penso que também temos de mencionar o crescimento

do renascimento religioso. Muitas pessoas argumentam que a ênfase em

auto-estima pessoal e individualidade em muitas das novas igrejas

entrou numa onda de mudança social, e as mesquitas também, foram

fontes importantes de um sentimento de renascimento comunitário.

Grande parte das lideranças religiosas pode ainda ser

predominantemente masculina, mas trouxeram novas oportunidades

para as mulheres, e certamente uma nova confiança.

O desenvolvimento mundial das comunicações também desempenhou o seu

papel no moldar destes novos valores sociais. Durante muito tempo, a África

carecera muito de infra-estruturas básicas – telégrafos, telefones, estradas

asfaltadas – mas, à medida que os preços baixavam, os países africanos foram

capazes de ultrapassar os sistemas de comunicação por linhas ou cabos. As

pessoas tinham formas de comunicar que eram de ponta, baratas, e fáceis de

utilizar. De repente, todos usavam telemóveis e os cafés internet estavam a

generalizar-se em todo o continente – mesmo em zonas rurais remotas!

Steve Phorano: As pessoas estavam a ligar-se com outras pessoas em todo

o mundo. Os resultados foram extraordinários – de repente, foi possível

enviar instantaneamente informações, avisos e pedidos de ajuda.

Em algumas áreas, estas novas tecnologias eram usadas pelos governos para

oferecer educação ao seu povo. Antes das pessoas adquirirem o seu próprio

equipamento, costumava-se montar ecrãs nas praças das aldeia…Como tudo era

calmo nessas noites quando apareciam os programas de educação!

Outras pessoas estavam a comprar o seu próprio equipamento, usando o

micro-crédito para angariar fundos, ou constituindo equipas no seio das

comunidades para angariar dinheiro através de bancos sociais.

Avanços em

comunicações e

aspirações



Dr Ibrahim: Obviamente que não pode haver tecnologia sem energia para

a fazer funcionar. Aumentava o número de sistemas de energia modular

e descentralizados – energia eólica, fotovoltaica, biomassa, células de

combustível, pequenas infra-estruturas hidroeléctricas…

Mais uma vez, com estas transformações vieram alguns problemas,

mas as lições foram aprendidas e os problemas foram rapidamente

superados… Vários destes projectos foram iniciados ou promovidos por

consórcios do sector privado – por exemplo, as empresas de electricidade

constituíram equipas com os bancos de desenvolvimento e ONGs.

Através de todas estas ligações, as mudanças fluíam – bens, informações,

música, moda, ideias, dinheiro… Pessoas, separadas por continentes, história, e

culturas eram reunidas pela oferta e procura económica, pela ideologia política, pela

religião. Muitos movimentos religiosos têm relações com grupos semelhantes no

estrangeiro, especialmente nos Estados Unidos da América. Obviamente, estes eram

contactos úteis através dos quais os africanos podiam angariar fundos e apoios, mas

também serviam de canais noutra direcção, ajudando as pessoas no estrangeiro a

compreender a vida e experiências dos seus irmãos e irmãs africanos.

Desenvolveram-se mais e mais fortes alianças, com maior participação popular,

particularmente entre cidades. Por exemplo, o Fórum da Aliança Mundial das

Cidades Contra a Pobreza, cresceu incluindo as pessoas de cidades em 149 países

em 2020, com umas 2000 cidades forjando ligações entre elas para enfrentar a

pobreza e o subdesenvolvimento onde quer que fosse. Considerando-se como

laboratórios para novas relações internacionais, grupos de cidades desenvolveram

ligações consideráveis com cidades parceiras: Marselha apoiou Abidjan; Budapeste

fez gemelagem com Adis-Abeba; até pequenas vilas rurais começaram a juntar-se.

As ligações entre cidades disseminaram-se para outros organismos locais à medida

que se compartilhavam modelos de governação e se exploravam soluções para

violência urbana, pobreza e subúrbios pobres.

As ligações eram pequenas, mas eram muitas… e lembrem-se do que se diz na

Gâmbia – o algodoeiro de seda gigante cresce de sementes muito pequenas. Da

mesma forma, cada uma dessas mil pequenas ligações ajudou a construir grandes

cadeias de compreensão – cadeias suficientemente fortes para aumentar a

esperança e apoiar transformações cruciais. E essas ligações entraram nas

comunidades, penetraram nas aldeias rurais mais remotas – trazendo informações e

formação sobre direitos humanos e vida saudável, tudo o que era desesperadamente

necessário.

Steve Phorano: Como digo aos meus estudantes: é aqui onde o ‘Círculo

Virtuoso de Aspirações’ da Professora Dra. Amanzi’ entra. Em 2011, a

Professora Dra. Amanzi descreveu como cada vez mais pessoas em todo

o continente estavam sendo expostas aos valores e estilos de vida

modernos – quer quando emigravam para uma das cidades africanas em

expansão quer através da TV, do cinema, ou da internet, e aspiravam a

adoptá-los. Porém, em vez de serem impedidas de os alcançar devido a

oportunidades limitadas e de ficarem frustradas ou sem esperança,

as novas possibilidades desta era significavam que a maioria das

pessoas acreditava que as suas aspirações seriam satisfeitas.

Todos os dias, viam e encontravam-se com pessoas que estavam

a atingir os seus objectivos, e começavam a acreditar que

também podiam realizar as suas aspirações.

Dr Ibrahim: Mas é importante acrescentar que, não só elas

podiam, mas também  acreditavam que tinham o direito de

proceder desse modo. Isto foi catalisado pela ênfase crescente na

importância dos direitos humanos – divulgando-os a todos os níveis

da sociedade africana, nas cidades em expansão, penetrando nas

zonas rurais, atingindo até as organizações comunitárias locais… E

quando estes direitos eram violados: bem, a disseminação da nova

tecnologia implicou que a opinião internacional e nacional poderia

ser mobilizada – em minutos. Nunca tínhamos visto algo semelhante!
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E estava a acontecer a todos os níveis. Enquanto anteriormente a profunda

relutância dos líderes africanos em falar abertamente contra outros líderes tinha

impedido a governação colectiva e pan-africana, as coisas começaram a mudar.

Os mecanismos pan-africanos e internacionais que tinham sido em grande medida

teóricos começaram a mostrar os dentes. Conte-nos, Doutor…

Dr Ibrahim: Em 2007, o Parlamento pan-africano tinha colhido mais

signatários em todo o continente. Dois anos mais tarde, não estava

apenas estabelecido fisicamente mas também institucionalmente, mas

os seus poderes de assessoria foram reforçados por poderes legislativo.

Steve Phorano: Os casos começaram a ser levados perante um Tribunal

africano de Direitos Humanos e dos Povos reformado e mais pró-activo,

desafiando com sucesso a perseguição de indivíduos e grupos, a

legislação restritiva, ou a violação dos direitos humanos por certos

governos africanos. Pela primeira vez, organismos internacionais dos

tratados de direitos humanos foram usados quando os governos não

cumpriam os acordos internacionais que tinham assinado. O

crescimento de um certo número de activistas legais pan-africanos

talentosos ajudou a enfocar as magistraturas nacionais, e também a

necessidade de reformas e investimento nestes domínios.

Ao mesmo tempo, fora de África, o Mecanismo Mundial sobre a Venda

de Armas à África era negociado por uma rede de grupos de pressão da

sociedade civil sob os auspícios da Rede Global sobre Armas e ratificada

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os países que

vendessem armas aos países africanos, fora do código restrito das

Nações Unidas, eram fortemente sancionados e as organizações e

indivíduos governamentais apanhados a vender armas fora desse código,

agora respondiam perante o Tribunal Penal Internacional de Haia.

Na verdade, nada disto aconteceu do dia para a noite, mas gradualmente, como a

sombra fresca de uma árvore, a paz foi-se espalhando por toda a África…

Entre 2006 e 2010, uma coligação de potências externas lutava para vencer a

então designada guerra global contra o terrorismo. A África desistiu da agenda

internacional – os seus líderes foram, mais ou menos, deixados em paz para cuidar

dos seus países. Já descrevemos como eles responderam a nível nacional – agora

iremos descrever como trabalharam juntos. Doutor, sei que gostaria de contar esta

parte da história…

Dr Ibrahim: Até que enfim! Bem, podemos resumi-la dizendo que estes

novos líderes ajudaram a estabelecer a verdadeira legitimidade e relevância

política da União Africana, passando da retórica para a acção.

Naturalmente, nem todos os líderes concordaram inicialmente com as

ideais da União Africana ou ratificaram os protocolos que atribuíam poderes

à União Africana em relação a eles próprios. Mas, por fim, a maioria estava

muito receosa de perder o seu poder – particularmente à medida que a

União Africana e as suas agências ganhavam mais poder. Por sua vez, os

vários instrumentos da União Africana – tais como a Parceria para o

Desenvolvimento da África (PAD) (anteriormente designado Nova Parceria

para Desenvolvimento da África, NEPAD); o Mecanismo Africano de Revisão

de Pares; o Tribunal Africano sobre os Direitos Humanos e dos Povos; o

Parlamento Pan-africano e o Conselho de Paz e Segurança – todos

ajudaram a promover a boa governação. Devemos dizer que o APRM teve

um início hesitante, mas os procedimentos operacionais foram

simplificados e os membros da sociedade civil foram incluídos no seu

processo.

No décimo aniversário da NEPAD em 2012, houve certamente razões

para celebrar! A NEPAD estava genuinamente a promover boa governação,

desenvolvimento, paz e segurança no continente. Foi relançada como

Plantando a paz

Nas regiões e no

continente
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Parceria para o Desenvolvimento da África (PDA) – um instrumento da União

Africana que funciona como o braço de desenvolvimento da União Africana.

A PAD continuou empenhada pelos valores e objectivos da  NEPAD, mas

usou estruturas e estratégias operacionais diferentes para responder aos

desafios de desenvolvimento do continente.

Para o sucesso da PAD foi fundamental o papel da Zanzii Bangura – a

segunda Presidente (feminina) da União Africana (2012–2017). Conseguiu

atrair e mobilizar recursos e pessoas do mundo inteiro, ajudando a inverter

a pobreza e subdesenvolvimento patente que tinham dilacerado o

continente ao longo de décadas. A inclusão da agenda da PAD na formação

e nas práticas do serviço público, bem como os Nadeps, permitiu que

trabalhasse lado a lado com agências governamentais e para-estatais em

todo o continente.

Em 2015, os líderes africanos participavam regularmente às avaliações

da OCDE e revisões de pares dos G77 sob alçada da PAD. Para estimular o

trabalho da União Africana e dos seus órgãos, foi estabelecido um conjunto

de iniciativas e comissões anti-corrupção fortes contra a lavagem de

dinheiro juntamente com outras iniciativas de transparência, tais como a

Iniciativa de Transparência das Indústrias Extractivas e a sua sucessora

africana, Compacto de Transparência das Indústrias Extractivas. Estas

alcançaram bastante sucesso.

O Parlamento Pan-africano, que aquando da sua criação só tinha

poderes consultivos e de assessoria, foi investido de plenos poderes

legislativos pela Assembleia da União Africana. A Lei de Prevenção da SIDA

em África em 2009 foi um dos seus principais instrumentos legislativos:

isto teve um impacto profundo na resposta ao VIH e SIDA no continente.

Tinha quatro aspectos: primeiro, um conjunto de medidas pan-africanas e

regionais destinadas a reduzir a pobreza; segundo, o estabelecimento de

um conjunto de normas e metas para educação de todas as crianças,

particularmente raparigas; terceiro, estratégias para garantir tratamento e

cuidados de saúde transfronteiros dos refugiados, incluindo a instalação de

centros de saúde fornecendo uma vasta gama de serviços, tais como

tratamento de IST, fornecimento de preservativos, aconselhamento e

detecção; e por último, estabelecimento da iniciativa pan-africana para o

desenvolvimento de novas tecnologias de prevenção do VIH.

Obrigada…

Dr Ibrahim: Mas não vos quero deixar com uma impressão errada! Na

verdade, nem todos os países seguiram esta trajectória. Alguns países,

particularmente do norte da África, viraram-se para a Europa e o Médio

Oriente, e não para os seus pares da África subsariana (ASS). Mas em

2005, pelo menos dez ou mais países da África subsariana tinham

resolvido muitos dos problemas de governação que os atrasavam. Em

2015 este número tinha duplicado, e até 2025, cresceu ainda mais.

Steve Phorano: Mas nenhum dos pontos da agenda de governação teria

sido possível se a  África não tivesse resolvido os seus conflitos. Parece

incrível agora, mas no início do século, 28 dos 48 países da África

subsariana estavam afectados por vários tipos de guerra civil ou

transfronteiriça. Muitos dos conflitos tinham como origem disputas

sobre acesso a recursos, poder político, ou feudos históricos.

Tem razão. E o conflito ameaçava minar todos os outros desenvolvimentos e

intensificar a propagação e o impacto da epidemia da SIDA. Assim,

inevitavelmente, uma parte vital da nova agenda africana para o Século XXI foi a

prevenção de conflitos e a promoção da paz e segurança. Reconhecendo o efeito

dominó dos conflitos – pretendo dizer com isto que os conflitos num país

alimentam a instabilidade e insegurança num país vizinho – muitos líderes exigiam

níveis elevados de cooperação regional e internacional.

Da Guerra para a paz…
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Steve Phorano: Em resposta, em Maio de 2004 foi criado o Conselho de

Paz e Segurança da União Africana (PSC) – e isto instigou mudanças na

gestão da agenda de segurança da África e restruturação da sua

estrutura de segurança. Ao mesmo tempo, foí instituído um conjunto de

Comissões Nacionais de Resolução de Disputas Religiosas e Étnicas,

apoiadas pelo PSC da União Africana (AU-PSC). Penso que o Dr. esteve

envolvido, não foi?

Dr Ibrahim: É verdade. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana

e o Parlamento Pan-africano assumiram um papel de vanguarda na

resolução de disputas: podem implicar-se antecipadamente quando

houver sinais de desenvolvimento de conflitos.

Nos poucos casos em que surgiram conflitos, o PSC – com apoio

internacional e das Nações Unidas – colocou a Força Africana de

Permanência para manter e construir a paz, e qualquer reconstrução

necessária.

À medida que mais países subscreviam o APRM, a Força Africana de

Permanência era, cada vez mais, capaz de intervir em desastres

humanitários, conflitos violentos, golpes ou incursões militares e abusos

excessivos em direitos humanos ou genocídio em outros países. À

medida que mais países africanos iam assinando o Pacto Comum de

Segurança e Defesa Africano, os conflitos integrais foram gradualmente

desaparecendo.

Sister Bweupe: No entanto, a terapia anti-retroviral manteve os exércitos

nacionais e regionais em alerta, prontos para o combate, e preparados

para acção. Na verdade, um dos programas militares mais eficazes foi o

trabalho de prevenção do VIH, gerido por coligações de militares, ONGs

e Nações Unidas.

Steve Phorano: Afinal não havia razão de desarmar e reabilitar os

soldados simplesmente para estes morrerem de SIDA. Durante muito

tempo, a maioria dos efectivos armados não descortinava nenhum futuro

fora do exército: uma morte prematura devido a guerra, à SIDA, ou

alguma outra causa parecia ser inevitável.

Sister Bweupe: Mas à medida que cada vez mais jovens (homens e

mulheres) concluíam os nove anos de escolaridade, à medida que

empregos – verdadeiros empregos – ficavam disponíveis, a sua

esperança cresceu. A prevenção do VIH consolidou-se; o uso do

preservativo aumentou. O pronto acesso à terapia anti-retroviral

constituiu um outro incentivo para o exército continuar fiel, ajudando a

evitar a possibilidade de golpes e insurreições político-militares. Os

poucos grupos rebeldes ainda existentes têm taxas de prevalência do VIH

elevadas nas suas fileiras e isso tanto a sua coesão como a sua prontidão

combativa tem enfraquecido.

Por fim, a acumulação de ganhos em desenvolvimento apenas tornou o conflito

demasiado perigoso. O crescimento da democracia, o aumento de mecanismos

de vigilância e um forte movimento de activismo pró-democrático levou a novos

níveis de prestação de contas. De facto, ainda existe corrupção… e ainda existem

conflitos, mas já não são a norma.

Como vê, é difícil identificar uma causa primeira, uma cadeia directa de

acontecimentos: poder-se-ia dizer que foram os líderes criando as estruturas

democráticas que ajudaram a fortalecer a sociedade civil – ou que a pressão da

sociedade civil forçou os líderes a mudar as suas atitudes ou a remodelar as

constituições dos seus países.

Poder-se-ia dizer que foram os governos africanos construindo as suas

nações, fazendo planos a longo prazo, e sendo responsáveis, que encorajaram os

doadores a conceder mais ajuda – ou que os líderes conseguiram alcançar uma

Ciclos virtuosos

Da Guerra a paz…



reforma política e económica porque estavam a receber mais recursos do

estrangeiro. Seja qual for a primeira causa, o progresso apoiou-se em progresso.

Dr Ibrahim: É verdade: à medida que a paz se consolidava, e a maioria

dos países criava uma estabilidade democrática, os investidores corriam

para a África. Os países africanos estão cada vez mais integrados na

nova economia internacional – não apenas como baldes de recursos, mas

gradualmente como mercados para consumidores, com um aumento da

procura de produtos internacionais. Com novas empresas transferindo-

se para a África, também a diáspora se transfere: há cada vez mais

motivos para regressar a casa.

Entretanto, mesmo em 2025, a dependência na ajuda estava a desaparecer em

muitos países, mesmo a diminuir. O imperativo de reduzir a pobreza já conseguiu

atingir os seus objectivos; passou por um longo caminho para fazer apenas isso

em grande parte da África. A luta contra o  VIH e SIDA e para um desenvolvimento

económico melhorado esteve em conformidade com as prioridades, agendas e

estratégias concebidas pelos países africanos e organizações regionais africanas,

com consultas à sociedade civil e ao sector privado e em parceria com o resto do

mundo.

O VIH tornou-se gradualmente – para muitas pessoas – uma doença evitável.

Uma maior abertura e honestidade cresceu em torno das questões sociais do VIH

e da SIDA e produziu lentamente mudanças de comportamento que ajudaram a

reforçar os métodos de prevenção. O estigma dissipou-se e houve menos

discriminação; as pessoas começaram a falar mais abertamente sobre a maneira

de evitar o VIH. O ‘ABC’ da prevenção foi reconfigurado: O ‘A’ tornou-se em

“Reconhecimento das realidades da sexualidade”; ‘B’ tornou-se  “Mudança de

comportamento” (com um objectivo de relações sexuais responsáveis,

mutuamente satisfatórias e mais seguras) e ‘C’ ficou para  “Comunicação”. Em

todas estas áreas, as pessoas vivendo com o VIH e a SIDA desempenharam – e

continuam a desempenhar – um papel fundamental. O  VIH e a SIDA e o contexto

em que se propagam foram mantidos firmemente no domínio público e na agenda

política por um eleitorado político cada vez mais poderoso.

Irmã Bweupe: Algo deve ser dito sobre os avanços na biomedicina… 

É difícil imaginar um mundo sem a vacina, por exemplo. E contudo, esta

levou muito mais tempo a desenvolver do que se previa…

Depois da primeira vacina surgir em 2015, esperava-se que uma nova

vacina melhorada estivesse disponível em 2020, fornecendo uma

protecção vitalícia e 80% de eficácia. De facto, levou até 2025 para que

essa vacina fosse desenvolvida – para todos os tipos do VIH em África,

precisando de 2 doses num ano e doses de reforço em cada 10 anos. Nos

últimos dez anos, foi incluída nos programas de imunização infantil num

número crescente de países. Depois, apareceu o microbicida –

disponível na Europa em 2014, e em África um ano depois (não

amplamente, mas certamente para mulheres em situações de risco

elevado). E era barato, subsidiado pelos governos ansiosos por

proteger os seus jovens. Em cinco anos, os microbicidas tornaram-

se fáceis de adquirir e fáceis de usar. E em 2025, quem podia

lembrar a vida  sem eles, quer a versão contraceptiva quer a não-

contraceptiva?

Mas o foco na abordagem do VIH e SIDA não foi separado das outras

questões de saúde e de desenvolvimento. Juntamente com o grande

crescimento económico e os constantes e importantes investimentos de

apoio orçamental dos doadores, a quantidade total de dinheiro que ia para

os sectores sociais, particularmente para a saúde e educação, estava a

aumentar todos os anos. Irmã?

Irmã Bweupe: Em 2015, o fardo do paludismo estabilizou a um nível

baixo graças a novas formas de prevenção – novos insecticidas e
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outras formas. Em 2020, o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra

o paludismo alterou por completo a situação. A tuberculose era um

desafio maior devido a contínua incidência de epidemias de tuberculose

e de SIDA. Mas um acesso mais amplo à terapia anti-retroviral fez baixar

a incidência da tuberculose, enquanto a profilaxia era também

amplamente disponível nas zonas onde os programas de terapia anti-

retroviral ainda não tinham chegado. Entre 2010 e 2020, desenvolveram-

se rapidamente novos testes de diagnóstico e medicamentos para a

tuberculose e, em 2016, surgiu a nova vacina anti- tuberculose. Em

2020, já estava amplamente disponível. Imaginem a vida sem ela hoje!

Dr Ibrahim: Mas não nos devemos esquecer…

Tem razão – não foi simples. Algumas pessoas estavam preocupadas quanto

às mudanças culturais que estavam a ocorrer: ligações crescentes com

comunidades internacionais, redes de diáspora, novos movimentos religiosos,

comunicação social globalizada, e novas tecnologias de comunicação

significavam que a cultura estava a ser constante e continuamente redefinida. As

pessoas estavam a desenvolver novos valores, criando novas aspirações –

especialmente os jovens – e mais africanos mudavam para as cidades à procura

de melhores perspectivas.

Em 2020, as cidades e novas zonas urbanas constituíam abrigo para números

crescentes de pessoas que aspiravam a estilos de vida de consumação. E, é

verdade, algumas vezes tais melhorias tinham aspectos mais tristes … Agora, em

2030, podemos ver o quão perigosa a nova riqueza podia ser, o quão sedutor era

ter de repente dinheiro nos bolsos.

Dr Ibrahim: Todos vimos o “City Slicker” – a história era bastante bem

contada: homens jovens com dinheiro, separados das suas casas e

famílias, solitários em grandes cidades, podem querer, podem precisar,

podem encontrar prazer e conforto nos bairros ‘quentes’ (em aumento)

das cidades.

Irmã Bweupe: Mas em todo o caso… uma coisa que o filme não indicou

é que, de certa forma, esses desenvolvimentos, na realidade, facilitaram

os esforços de prevenção: se o comércio do sexo ficou mais visível é

mais fácil torná-lo seguro.

Dr Ibrahim: Mas, tem de admitir, que houve uma altura em que parecia

que os novos recursos e crescimento estavam a enfurecer as pessoas –

aquelas que ainda nada tinham estavam furiosas contra as que de

repente estavam a sair-se melhor.

Steve Phorano: Mas acho que isso já está a mudar – à medida que mais

pessoas beneficiam das transformações que estão a acontecer, e a

diferença entre ricos e pobres está a diminuir, embora ainda tenhamos

um longo caminho a percorrer.

As pessoas estavam preocupadas – ainda estão preocupadas – sobre o que estas

mudanças podem significar para os nossos valores e cultura tradicionais.

Argumentam que fomos longe demais, demasiado rápido: Dizem-me que ninguém

deve avaliar a profundidade de um rio com os dois pés.

Outros afirmam que é impossível manter a cultura estática; e além disso, em

2025, à medida que mais pessoas passaram a viver em cidades, viajando,

mudando, já não se podia parar essas mudanças.

Na verdade, nenhuma dessas coisas aconteceu de um momento para o outro:

como dizem, a lua movimenta-se lentamente, mas atravessa a cidade. Durante os

últimos 30 anos, as mudanças que ocorreram trouxeram a paz, mesmo uma certa

prosperidade, disseminando-a em toda a África. Esta nova história reforça-se

cada vez mais – mais pessoas estão envolvidas no seu relato.

Dores crescentes 
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Diz-se também no Rio Zambezi  que se não remas suficientemente forte contra a

corrente do rio, o rio certamente te levará para baixo.

Nós remámos suficientemente forte, mesmo se os nossos dois pés estivessem

molhados!

Vós, que escutastes esta  história, já fazeis parte dela.

Agora, a história é vossa para que a possais relatar. Vós sois contadores de

histórias, assim como eu.

Então… que história devemos criar para a África agora?
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No resto deste artigo, e em consonância com a

sua prática de fornecer dados históricos sumários,

Uma Revisão do Mundo apresenta  um panorama

de alguns dos indicadores-chave que ajudam a

ilustrar o progresso alcançado nos primeiros 25

anos deste século.
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As perdas humanas

Em 2025 o número de pessoas vivendo com VIH e SIDA tinha baixado de 25

milhões em 2003 para 15 milhões, apesar do crescimento populacional de 0.9

bilião em 2003 para 1.4 bilião,. Isto representou uma queda dos índices gerais de

prevalência geral do VIH em adultos, de 5.6% para 1.9%. O número de novas

infecções anuais em adultos baixou, desde 2003, para quase metade.

Os preconceitos de género começaram baixar, mas as mulheres ainda eram mais

adversamente afectadas. A prevalência do VIH em homens adultos caiu de 4.9%

em 2003 para 1.6% em 2025, e em mulheres de 6.4% em 2003 para 2.2% em 2025.

A expansão da provisão da terapia anti-retroviral foi espectacular: de 77 000

pessoas em 2003 para 3.4 milhões de pessoas em 2025, representando um

pouco maisde 70% das pessoas que dela precisavam.

No entanto, o número de pessoas morrendo de SIDA continuava a subir, apesar

do prolongamento das suas vidas com os medicamentos anti-retrovirais,. Em

2025, 53 milhões de adultos e 15 milhões de crianças tinham morrido desde o

início da epidemia de SIDA. O número anual de mortes também era muito alto,

reflectindo o facto de que a redução da taxa de infecção levava tempo para

surtir feito no seio da população. Em 2025, morreram 1.3 milhões de adultos e

260 000 crianças em África devido à SIDA.

Acção de determinação de custos

As iniciativas de prevenção e cuidados evitaram um aumento vertiginoso do

número de crianças tornadas órfãs devido à SIDA, mas um grande problema

manteve-se, com o número de crianças órfãs devido a SIDA aumentando de 

13 milhões em 2003 para 18 milhões em finais de 2025.

Comparando a primeira e a última barra do Quadro 61 vêmos como a atribuição

de recursos se alterou entre 2003 e 2025. Houve um constante equilíbrio das

despesas, reflectindo a importância igual dada a cada uma das três componentes.

A atribuição para cuidados e tratamento começou a baixar por volta de 2015, à

medida que o número real de pessoas vivendo com o  VIH e a SIDA começou a

baixar.

Durante os 23 anos, a resposta à epidemia exigiu investimentos de quase US$

200 biliões, dentro de um pacote global mais amplo de investimentos em saúde,

educação, infra-estruturas, e desenvolvimento social. O financiamento específico

para o VIH e a SIDA aumentou a uma taxa anual superior a 9%, e houve um

aumento muito rápido em despesas com prevenção e crianças órfãs e

vulneráveis nos primeiros anos, de 2003 a 2007. Dai em diante, a expansão

continuou a um ritmo mais moderado. As despesas em cuidados e tratamento

aumentaram rapidamente até 2012, visando garantir o acesso a quase 50% das

Períodos de transição:
Um panorama



pessoas necessitadas de terapia anti-retroviral, e depois subiu mais lentamente

para atingir mais de 70% de cobertura.

Este aumento mais lento reflectia o facto que a expansão dos cuidados para

além das capacidades dos sistemas de saúde existentes era um processo

demorado e difícil. As despesas com crianças órfãs e vulneráveis ficou ao nível

da taxa de crescimento da população depois de 2012.

O pacote total, embora grande, não era uma soma astronómica.

Comparativamente, era inferior a metade do que os Estados Unidos gastaram

em novos carros em 20031.

Durante este período, o crescimento económico foi de 4% (crescimento real do

PIB, não considerando a inflação) e a meta de Abuja foi concretizada (15% das

despesas governamentais são com a saúde). Ao mesmo tempo, os orçamentos

gerais do governo cresceram 1% por ano. Em geral, os governos nacionais

contribuíram  com 40% e as contribuições pessoais foram de 10%. As

contribuições externas representavam os restantes 50%. O Anexo 1 apresenta

uma explicação integral do que está incluido nestas despesas.

A maior parte dos países do Comité de Assistência ao Desenvolvimento (DAC)

alcançaram realmente os 0.7% da meta do PIB para assistência pública ao

desenvolvimento (APD). 

Mesmo se todo o orçamento para o programa de combate ao VIH e à SIDA de

África tivesse sido pago através da APD, os US$ 10.5 biliões necessários em

2025 teriam contribuído com uns simples 3% da APD para África em 2025. 

As economias do DAC cresceram fortemente, a uma média de 3% por ano. 

RealReal

Prevenção
Cuidados e tratamento
Crianças órfãs e vulneráveis

Prevenção
Cuidados e tratamento
Crianças órfãs e vulneráveis

US$ biliõesUS$ biliões

Quadro

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios ProjectFonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Despesas anuais com o VIH e a SIDA, 
por componente, ‘Períodos de transição’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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As economias africanas também se desenvolveram e a década 2015–2025 viu

uma transferência gradual dos custos do VIH e SIDA das contribuições

externas para os orçamentos internos. As despesas pessoais mantiveram-se

estáveis. Em 2003, as contribuições externas para o sector da SIDA foram

estimadas em mais de  US$1 bilião. Durante a década seguinte, este valor

cresceu regularmente até 2014, ano em que as contribuições externas anuais

foram avaliadas em US$ 6.8 biliões. Economias mais fortes, orçamentos de

saúde mais generosos, e equilíbrio da quantidade de recursos necessários

para os programas significou que nos anos 2015 a 2025, a dependência em

fluxos de ajuda externa diminuíram, lenta mas significativamente.

Embora os custos do programa continuassem a subir, a dependência da ajuda

diminuiu durante um certo tempo, atingindo um pico de US$ 6.8 biliões em

2014 para todo o programa africano, e baixando para pouco mais de US$ 1.3

biliões uma vez que a maioria dos custos foi coberta com economias mais

robustas e orçamentos de saúde mais generosos. Contudo, é verdade que os

défices orçamentais continuaram a preocupar  os governos e indivíduos.

Felizmente que o ponto de vista dos países doadores e das instituições

financeiras internacionais em relação a estes défices foi mais condescendente.

A África oriental, central e ocidental enfrentaram os maiores custos, mas

também receberam a maior proporção de APD à medida que os compromissos

feitos em Monterrey em 2002 e os EMAs de 2009 e 2010 se concretizavam.

A África austral precisou de 30% das contribuições externas durante os 23

anos, mas estava em melhores condições para cobrir os custos

remanescentes, graças a melhor crescimento económico e maiores

orçamentos. A região ficou com défices orçamentais menores que a África

oriental, ocidental e central.

A África do norte, à semelhança da África austral, conseguiu cobrir melhor os

custos com fundos governamentais. Todavia, isso deveu-se essencialmente a

taxas de infecção muito mais baixas e custos de programas de combate ao

VIH e à SIDA muito mais baixos.

Os objectivos de desenvolvimento do milénio

Grande parte da África subsariana teve grandes problemas para alterar a

trajectória com vista a atingir os MDGs nos primeiros anos do século. Porém, o

empenho renovado por parte dos líderes africanos e seus parceiros

internacionais em 2005 começou de facto a alterar o rumo das coisas. Os

Encontros e Acordos Extraordinários (EMAs) de 2009 e 2010 deram um ímpeto

adicional, à semelhança dos grandes investimentos nas despesas do sector

social por parte dos governos africanos e seus parceiros. Em 2015 era

evidente que a trajectória se tinha alterado de maneira importante e, embora

apenas poucos países tivessem alcançado as metas em 2015, na África

subsariana as metas foram concretizadas em 2025, com alguns países

atingindo-as muito antes desta data. A África do norte teve progressos rápidos

em alguns MDGs, e um progresso mais lento em outros. Os objectivos do rácio

entre rapazes e raparigas em educação e conclusão do ensino primário foram

alcançados em 2015, assim como o objectivo da taxa de mortalidade de

menores de cinco anos.

Pobreza

Tanto a proporção como o número real de pessoas vivendo com menos de US$

1 por dia em África diminuiu no período 2003–2025: de 40% para 18% (na África

subsariana: de 50% a 22%) e de 306 milhões para 217 milhões. A maior redução

na taxa de pobreza foi observada na África oriental (baixou para 56 milhões),

com uma redução de 23% na África central (para 34 milhões) e uma redução de

cerca de 20% na África austral e ocidental (para 21 milhões). O número de

pobres na África do norte reduziu muito, em mais de 60%, para 1 milhão.

África oriental
África ocidental
África central
África austral 
África do norte

Proporção da população 
da África subsariana vivendo 
com < 1 US$ por dia
Proporção da população 
total da África vivendo 
com < 1 US$ por dia 

 

População vivendo com menos 
de 1 US$ por dia, por região, 
‘Períodos de transição’, 
anos escolhidos
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Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África oriental, 
por fonte, ‘Períodos de transição’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Quadro
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Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África ocidental e central, 
por fonte, ‘Períodos de transição’, 
2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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67 
Despesas médias anuais per capita 
com o VIH e SIDA na África do norte, 
por fonte, ‘Períodos de transição’, 
2003-2025
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Nota: devido aos valores baixos 
para a África do norte, a escala do 
gráfico foi ajustada em 
comparação com outras regiões
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Despesas médias anuais per capita com 
o VIH e SIDA na África austral, por fonte, 
‘Períodos de transição’, 2003-2025
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Progresso conseguido rumo aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio na África do norte e subsariana, 
‘Períodos de transição’, 1990-2025

Quadro

68 

Fonte : UNDP/UNICEF (2002), The Millenium development Goals in Africa : promises and progress, New York ; UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.
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Novas infecções em homens adultos
Novas infecções em mulheres adultas
Prevalência do VIH em adultos

CenárioReal

Novas infecções por VIH anuais em adultos  
e prevalência do VIH em adultos na África, 
‘Período de transição’, 1980-2025

Fonte:  UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data); 
 UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Mortes cumulativas de adultos
Mortes anuais de homens adultos
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Mortes cumulativas e anuais de adultos  devido 
à SIDA em África, ‘Período de transição’, 1980-2025

Um panorama de toda a África

A prevalência do VIH em adultos em toda a África baixou de 5.6% em 2003 para

1.9% em  2025. Isso resultou da expansão da resposta à epidemia, envolvendo

diferentes tipos de intervenções preventivas e actividades de cuidados e apoio.

A diferença entre o número de novas infecções entre mulheres e entre homens foi

também reduzida como consequência de programas de prevenção bem sucedidos

que enfatizavam as questões de género. Em 2025, houve 650 000 novas infecções

em mulheres adultas e 540 000 novas infecções em homens adultos.

As mortes anuais de adultos devido à SIDA baixaram de cerca de 810 000

homens e 1 milhão de mulheres em 2004 para cerca de 580 000 homens e 740

000 mulheres em 2025. A tendência da redução inicial seguida de um aumento

nas mortes anuais  depois de 2013 deveu-se ao tipo de cobertura e expansão da

terapia anti-retroviral. A cobertura pela terapia anti-retroviral aumentou

rapidamente até 2010 e depois aumentou muito mais lentamente até 2025.

Durante o período de aumento rápido, muitas mortes devido à SIDA foram

adiadas graças a terapia bem sucedida. Contudo, depois de 2010, as pessoas

que tinham recebido a terapia durante um certo número de anos começaram a

ficar doentes e a morrer. O número de novas pessoas iniciando a terapia depois

de 2010 não foi suficientemente grande para equilibrar o aumento do número de

mortes daquelas que tinham aderido à terapia ao longo de vários anos.

Durante este período, o número de mortes cumulativas ainda foi elevado, apesar

de grandes esforços visando expandir a terapia anti-retroviral. Dado as taxas

elevadas de infecção no início deste período, a eficácia limitada da terapia e o

tempo que levam os programas de prevenção a reduzir as taxas gerais de

infecção, é difícil analisar como essas mortes poderiam ter sido evitadas. Em

2025, o número cumulativo de mortes de adultos devido à SIDA desde 1980

tinha atingido quase 53 milhões.

A introdução da terapia anti-retroviral foi bem sucedida e rápida de maneira que, em

2025, 73% das pessoas que precisavam dessa terapia já a recebiam.

O número de crianças órfãs devido à SIDA continuou a aumentar durante este

período, atingindo 18 milhões em 2025. O número total de órfãos  (devido à SIDA

e a outras causas) excedeu 50 milhões em 2025, embora fosse inferior ao

número de mortes ocorridas em 2015 – mais um sinal de que a epidemia  estava

em declínio.

Panorama das regiões africanas 

O Quadro 73 ilustra a distribuição da epidemiologia da epidemia nas regiões

geográficas da África oriental, ocidental e central, austral, e do norte.
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1 The National Automobile

Dealers Association (NADA)

reportou que as vendas totais

em dólares de negócios de

caros novos atingiram US$ 700

biliões em 2003, dos quais 60%

(US$ 420 biliões) através de

departamentos de veiculos

novos. AutoExec Magazine (May

2004) NADA. Disponível em

http://www.nada.org/Content/Na

vigationMenu/Newsroom/NADAD

ata/20043/NADA_Data_2004.pdf
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Adultos recebendo terapia anti-retroviral
Adultos necessitando de terapia anti-retroviral e não a recebendo
Percentagem de adultos necessitando de terapia anti-retroviral e recebendo-a
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Crianças órfãs devido à SIDA

CenárioReal

Crianças órfãs devido à SIDA em África, 
‘Período de transição’, 1985-2025
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Os cenários

Inicialmente, os cenários pretendem responder a

uma questão central – “ Nos próximos 20 anos, que

factores orientarão as respostas da África e do

mundo à epidemia da SIDA, e que tipo de futuro

existirá para a próxima geração?” Ao responder a

esta pergunta, também fazem e respondem a duas

perguntas relacionadas: “Como é que a crise é vista

e por quem?” e “Haverá o incentivo e a capacidade

para lidar com ela?” As respostas a estas perguntas

levam-nos aos três cenários:

• Escolhas difíceis: A África toma uma
posição

• Legados e armadilhas: O remoinho

• Períodos de transição: A África vence

Cada cenário propõe respostas muito diferentes.

Escolhas difíceis: A África assume uma

posição

A mensagem-chave do cenário ‘Escolhas difíceis’

é que, embora existam grandes problemas para

superar, há muito que os países da África podem

fazer com a sua própria força – e particularmente

com a sua força colectiva – para desenvolver as suas

economias, priorizar os objectivos de

desenvolvimento, lançar as bases para o crescimento

e desenvolvimento futuro, e reduzir a incidência e

prevalência do VIH.

Este cenário sugere que é improvável que as

atitudes do resto do mundo em relação à África e os

apoios que prestam à África mudem – mas descreve

os países africanos cultivando os seus próprios

recursos internos, incluindo as forças culturais, para

encontrar o seu próprio caminho para a frente.

Mostra que, com liderança e mobilização

comunitária, são possíveis respostas eficazes ao VIH

e SIDA sem grandes atribuições de recursos em

programas isolados. Este cenário termina com o

declínio da incidência do VIH quando os

investimentos a longo prazo em capital humano,

económico e social durante as duas décadas

começam a dar dividendos.

Este cenário discute a identificação das escolhas

difíceis que os líderes governamentais e o seu povo

têm de fazer. Os líderes escolhem as suas próprias

prioridades para os seus países – em vez de as evitar

ou substituir por prioridades impostas ou sugeridas

externamente, disfarçadas com grandes quantidades

de programas e fundos específicos ao VIH e SIDA.

‘Escolhas difíceis’ demonstra que é possível, embora

não seja fácil, tomar decisões difíceis. Nem tudo

pode ser feito de uma vez, portanto, devem fazer-se

escolhas entre prioridades concorrentes. Isso pode

exigir o sacrifício de confortos económicos mais

imediatos em relação ao desenvolvimento nacional

sustentável a longo prazo.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ inclui uma

mensagem crua de que as mortes pela SIDA

continuarão a subir. No fim deste período, apesar da

disciplina e do esforço, o número de pessoas

morrendo por ano e o número de pessoas vivendo

com o VIH e a SIDA permanecem iguais aos do início

do cenário por causa do crescimento da população.

Na verdade, este é um futuro muito melhor do que o

Os cenários não são previsões, mas cada um descreve um resultado plausível.

Assim, a sua análise ajuda-nos a conhecer alguns dos desafios que a África poderá

enfrentar no futuro. Esta secção compara os três cenários, destacando algumas das

suas mensagens-chave, e comparando os resultados epidemiológicos  e o nível de

recursos que são necessários para obter estes resultados. O capítulo começa

apresentando um resumo das ideias fundamentais dos três cenários.

Os conhecimentos são

como uma horta: quando não

são cultivados, não podem

ser colhidos. 

– Provérbio guineense.

Secção 7 Análise dos cenários
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descrito no cenário ‘legados e armadilhas’, não

obstante, não é um mundo agradável ou confortável

para um futuro próximo. Contudo, as bases são

lançadas para um futuro que já não é mais

ameaçado pela SIDA.

Legados e armadilhas: O remoinho

A mensagem principal do cenário ‘Legados e

armadilhas’ é que será difícil conseguir alguma

diferença em relação à epidemia da SIDA se o VIH

for abordado isoladamente do seu contexto político,

económico e social de base; ou se for visto apenas

como um problema médico ou como uma questão

de mudança de comportamento individual, abordado

através de programas que apenas lidam com os

sintomas. Deliberadamente, o cenário não representa

uma deterioração da situação epidemiológica – o

crescimento populacional é suficiente para traduzir as

taxas existentes de incidência e prevalência numa

duplicação do número de pessoas vivendo com VIH

e SIDA até 2025.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ é uma história

de boas intenções frustradas por uma crise de

desenvolvimento subjacente, que continua sem

alteração na luta por dividendos rápidos. A epidemia

da SIDA catalisa pessoas e instituições na resposta

mas estas não podem conseguir um avanço

suficiente diante da capacidade debilitada e dos

impactos transbordantes dos países de alta

prevalência para os de baixa prevalência. Neste

cenário, o continente encontra-se numa espiral

declinante de falta de unidade, rejeição e estigma,

conhecimento contestado, recursos desperdiçados,

e fontes concorrentes de poder e autoridade. As

capacidades de sistemas, pessoas, e instituições

para responder às crises da SIDA e do

subdesenvolvimento são sistematicamente reduzidas.

No início do cenário ‘Legados e armadilhas’ há

uma grande ênfase no VIH e SIDA, mas a natureza

fracturada e a curto prazo da resposta e a

incapacidade em fazer investimentos de longo ciclo e

longo prazo resultam numa incapacidade para

providenciar uma solução duradoira. É óbvio que

existem alguns vencedores: economias de enclave

baseadas na riqueza mineral da África, e uma elite

que continua a levar um estilo de vida internacional.

No entanto, para a maioria no final do cenário, os

impactos demográficos, económicos e sociais

corroeram gradualmente a capacidade das

sociedades de alta prevalência do VIH, resultando

num colapso da memória, transmissão da cultura,

valores e significados sociais, com efeitos profundos.

Períodos de transição: A África vence

O cenário ‘Períodos de transição’ descreve um

conjunto de transições na maneira como a África e o

resto do mundo abordam a saúde, o

desenvolvimento, o comércio, a segurança e as

relações internacionais. A perspectiva de colapso da

regulamentação do comércio mundial, o fracasso em

concretizar os Objectivos de Desenvolvimento do

Milénio, e um outro século de guerras leva o

continente a sair da penumbra do desastre. A

epidemia da SIDA reflecte e amplia uma crise mais

ampla e funciona como um catalisador para acção –

tanto pela sociedade civil como pelos estados. As

transições exigem um investimento social sustentável

e mudanças fundamentais na maneira como os

doadores concedem a ajuda e como os governos

lidam com ela – para que promova a soberania, mas

não mine a autonomia nacional, não seja inflacionária,

e não promova a dependência.

Em ‘períodos de transição’, as atitudes em

relação à África são transformadas num mundo cada

vez mais interligado e, dentro da África, o afro-

pessimismo, afro-cepticismo, e afro-exagero são

substituídos por uma nova compreensão de

solidariedade e cidadania. No cenário internacional,

isso exige o que é designado como um novo pacto

global, envolvendo agendas de direitos humanos e

segurança reunidas em estruturas internacionais

coerentes que integram economia, comércio, justiça

social e igualdade política. Estas normas

internacionais em mutação são moldadas e são mais

sensíveis às necessidades e perspectivas africanas.

Em África, este cenário exige solidariedade pan-

africana e níveis elevados de cooperação regional.

Precisará de governos que coloquem o bem público
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acima dos interesses privados; que orientem os

benefícios da vasta riqueza mineral da África  para se

tornarem um motor para o bem pan-africano; e que

garantam que o estado é um recurso para todos e

não um trofeu a ser obtido. Em termos de

comportamento interpessoal, este cenário exige que

as relações de género sejam alteradas, para que, em

qualquer sociedade, as mulheres sejam capazes de

determinar quando, onde, como e com quem elas

têm relações sexuais.

Este cenário sugere que, se essas transições

fossem feitas numa geração, poderiam reduzir

espectacularmente o número de pessoas infectadas

pelo VIH e fundamentalmente o futuro caminho da

África – e do mundo – no Século XXI.

Desafios comuns

Os três cenários ilustram três formas possíveis de

resposta da África e do resto do mundo à epidemia.

A definição da crise é crucial

Como é que a crise confrontando a África é definida

e por quem? A resposta fará uma diferença

fundamental quanto ao resultado da abordagem da

crise. Como os três cenários demonstram, as

definições e explicações da relação causa-efeito da

epidemia, a sua  gravidade, e a natureza de soluções

efectivas podem ser partilhadas, impostas,

ignoradas, ou acomodadas. Todavia, uma pluralidade

de respostas só funcionará se forem coordenadas no

âmbito de um objectivo global partilhado.

O impacto da epidemia ainda está para vir

Mesmo se a introdução pública da terapia anti-

retroviral  tivesse o maior sucesso, o tratamento não

chegaria a todos e, na maioria dos casos, só

retardaria a morte por alguns anos. A tendência do

crescimento populacional significa que na África o

número de pessoas continuará a aumentar, quase

duplicando nos próximos 25 anos. Inevitavelmente,

isso significa que o número de mortes nos próximos

25 anos continuará a subir. Contudo, a inclinação da

curva num gráfico e a maneira como a doença e

mortalidade da SIDA é considerada, não é pré-

determinada.

Excepcionalidade versus isolacionismo

O VIH é uma doença excepcional. Em países de

alta prevalência do VIH, tem uma capacidade única

de inverter décadas de progresso do

desenvolvimento. Contudo, deve determinar-se a

diferença entre tratar o VIH como uma doença

excepcional (excepcionalidade) e prestar atenção

apenas ao VIH em detrimento de outras doenças

(isolacionismo) ou questões de desenvolvimento.

Em ‘Escolhas difíceis’, a epidemia da SIDA é

vista como parte da crise de subdesenvolvimento e

acções são levadas a cabo por cada nação – no

contexto de recursos internos limitados e fluxos

estagnantes de assistência externa para o

desenvolvimento – para abordar o

subdesenvolvimento e encontrar modelos de

desenvolvimento que se adequem aos seus

ambientes e necessidades específicas. A

propagação do VIH significa que as escolhas

difíceis se tornam mais claras. Porém, as soluções

são imaginadas não como uma resposta à SIDA,

mas com o objectivo de garantir um

desenvolvimento mais autónomo e sustentável.

Em ‘Legados e armadilhas’, a SIDA é isolada

do seu contexto económico e social. Devido à

ênfase na terapia anti-retroviral, a resposta geral

enfoca uma abordagem médica: a necessidade

urgente de responder à SIDA é traduzida numa

emergência médica. A SIDA capta grande parte do

dinheiro adicional que vai para a África entre 2004

e 2010, e desvia dinheiro e capacidades de outras

áreas.

Em ‘períodos de transição’, a epidemia da SIDA

torna-se um catalisador, ajudando pessoas e

instituições pelo mundo a compreender que é uma

pequena parte de uma paz internacional mais

abrangente e uma crise de desenvolvimento. A

SIDA engendra uma resposta excepcional, mas não

é tratada isoladamente do seu contexto económico

e social mais vasto.
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O perigo dos dividendos rápidos

Embora a epidemia da SIDA seja uma emergência,

é essencial desenvolver soluções pragmáticas a curto

prazo e respostas estratégicas a longo prazo. Priorizar

uma única abordagem tem consequências graves.

Infelizmente, as abordagens actuais têm tendência

para fornecer soluções a curto prazo.

‘Escolhas difíceis’ responde, aceitando dificuldades

a curto prazo para muitos, com o propósito de

alcançar objectivos a prazo mais longo; o cenário

‘Legados e armadilhas’ descreve o que pode

acontecer se só se enfocar os sintomas da

emergência; e o cenário ‘Períodos de transição’ aborda

os sintomas e garante um desenvolvimento sustentável

expandindo massivamente os recursos e as

capacidades do sistema.

Dependência, independência 

e interdependência

À medida que a globalização avança, é evidente

que indivíduos, comunidades, nações e sistemas

por eles criados e dentro dos quais existem e

funcionam estão a tornar-se cada vez mais

interligados. Esta integração pode criar

oportunidades e constrangimentos.

Em ‘Escolhas difíceis’, as nações africanas

lutam por autonomia que fornece oportunidades

para reformas económicas, políticas e sociais a

prazo mais longo, embora a curto prazo signifique

restrições e limitações (de fluxos financeiros, por

exemplo).

No cenário ‘Legados e armadilhas’, a

integração aumenta, mas cria dependência entre as

nações africanas em relação a países mais ricos e

instituições multilaterais – e isso mina ou bloqueia

as reformas económicas, culturais e políticas que

são necessárias para assegurar um

desenvolvimento mais inclusivo e sustentável dos

países e limita a cooperação regional.

Em ‘Períodos de transição’, a interdependência

é alcançada, o que estabelece parcerias igualitárias

entre as nações africanas e o resto do mundo e vê

a retórica  pan-africana traduzida em prática. No

entanto, isso só é possível com mudanças

fundamentais em ambos os lados e, com certeza,

isso pode também introduzir novas vulnerabilidades

a choques externos para todos envolvidos, tais

como fluxos financeiros internacionais voláteis.

Os perigos de ignorar a cultura local 

e seu significado

Os significados associados a sexo, morte, má

saúde, VIH, identidade, confiança, e cosmologia

desempenham um grande papel na determinação das

acções de resposta à epidemia da SIDA. Contudo, em

geral, na actual política de luta contra o VIH e a SIDA,

muito pouca atenção é prestada à cultura e significados

locais. Os modelos médicos e comportamentais de

transmissão do VIH podem ter pouco a ver com os

pontos de vista e crenças indígenas, e a

correspondência errada pode ter consequências

profundas. Os cenários ilustram como os diferentes

enfoques para os significados podem afectar os

resultados das políticas de combate ao VIH e à SIDA.

Em ‘escolhas difíceis’, os governos nacionais

enfatizam o uso de significados locais – se isso significa

adaptá-los ou reforçá-los – com o fim de introduzir e

suster políticas e programas eficazes. Estes criam

plataformas poderosas para acção social, embora os

modelos de transgressão e penitência também possam

evoluir com um efeito forçado

Em ‘legados e armadilhas’, ignorância de e conflito

ou ignorar os significados mais profundos das culturas

locais pode significar que as políticas e programas não

conseguirão enraizar-se na comunidade. Estas

abordagens podem, de facto, aumentar

estigmatização, culpa, e tabus e levar a suspeita ou

rejeição de tecnologias e tratamentos de prevenção.

No cenário ‘períodos de transição’, há uma

mudança na percepção conceptual das partes

interessadas: as formas de pensar que são baseadas

no risco, vulnerabilidade, impacto, e oportunidade são

adaptadas eficazmente para os contextos locais.

O problema com a triagem de políticas 

e o debate público

Perante uma crise que obviamente excede a

capacidade actual de resposta, combinada com um
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crescimento populacional contínuo, nem tudo pode

ser feito de uma única vez. Os sistemas estão sob

pressão a todos os níveis e os recursos de todas as

espécies devem ser utilizados com cuidado. Os

cenários exploram uma variedade de abordagens

para tomada de decisões e acções em torno da

atribuição de recursos escassos.

Em ‘escolhas difíceis’, as forças nacionais e

estatais estão determinadas a actuar segundo as

suas próprias agendas – e desenvolvem um sistema

de equilíbrio de poderes, com o propósito de

alcançar os seus objectivos de desenvolvimento a

prazo mais longo num contexto de capacidades

forçadas.

Em ‘legados e armadilhas’, há pouco ou nenhum

tempo para reflexão ou para usar as capacidades

nacionais ou internacionais porque os

acontecimentos estão a ocorrer depressa de mais,

os resultados são precisos depressa de mais, e as

prioridades de indivíduos, países ou instituições mais

fortes dominam.

No cenário ‘períodos de transição’, em resposta

a governação mais transparente e melhor por

governos, instituições multilaterais, ONGs e

empresas, os recursos financeiros crescem de forma

previsível e sustentável. Isto, por sua vez, gera

reformas políticas e económicas adicionais, que

novamente, induzem melhorias em governação do

desenvolvimento, incluindo maior transparência e

racionalização em processos de tomada de decisão.

A liderança não é suficiente, mas é

importante

A liderança em resposta ao VIH e SIDA é vital.

Todavia, a liderança sem o suporte de recursos e

capacidades institucionais, capacidade de sistemas

existentes, ou política eficaz não poderá dar uma

resposta bem sucedida à epidemia da SIDA.

Em ‘Escolhas difíceis’, a liderança nacional

galvaniza uma resposta nacional, regional, e – com o

decorrer do Tempo – pan-africana em relação à

epidemia.

Em ‘legados e armadilhas’, muitos líderes falam

abertamente. Os líderes nacionais declaram a

epidemia da SIDA em África como uma emergência

nacional, mas tais declarações raras vezes vão para

além de retórica.

Em ‘períodos de transição’, o apelo de uma

liderança aberta e de elevado perfil assume um papel

nos bastidores para os desafios de uma liderança mais

profunda de construção de um consenso nacional e

pan-africano e implicação exemplar, de longa visão e

empenho em novas sinergias de política global e

programação.

Não há varinhas mágicas

Como as causas da epidemia da SIDA são

complexas, as respostas também o são. Não há uma

única receita de políticas que altere o resultado da

epidemia. A terapia anti-retroviral não constitui uma

varinha mágica, embora seja muitas vezes

apresentada como tal; o mesmo pode dizer-se da

ampla disponibilidade de preservativos e

aconselhamento e detecção voluntários. Nem

mesmo uma vacina poderá desempenhar esse papel

se não existir até 2020, depois de outros 15 anos de

subinvestimento nos sistemas nacionais de saúde

africanos. Nesta fase tardia, seria difícil, se não

impossível, administrar uma vacina suficientemente

abrangente. No entanto, uma vacina que se torne

disponível depois de 2020 poderá fazer uma

diferença rápida se houver um investimento

significativo em capital humano e em sistemas

nacionais de saúde no período de ensaio. Em vez de

desenvolver uma abordagem que cria todas as

esperanças em volta de uma única varinha mágica,

os cenários sugerem que é necessário aceitar e

planificar várias intervenções políticas.

A tomada de medidas más pode ser pior

que a inacção

Em ‘Períodos de transição’, a epidemia é sempre

vista em termos do seu contexto total humano,

social, político, económico e de desenvolvimento. As

consequências a longo prazo das acções são

sempre consideradas tão importantes como o seu

impacto imediato. Esta abordagem implica

experimentação —e um desejo de aprender com os
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erros e de começar de novo, utilizando esse novo

conhecimento.

Embora  ‘Períodos de transição’ apresente o

conjunto integral das acções necessárias  para

reduzir a propagação da epidemia da SIDA de forma

significativa, não significa que menos do que isso

fosse uma perda de tempo. Esta abordagem podia

ser apresentada numa escala menor – a nível

nacional ou regional – e ainda faria uma diferença. No

entanto, quando os recursos não permitem um

conjunto integral de acções numa resposta

abrangente, é extremamente importante adaptar as

estratégias de prevenção para abordar as dinâmicas

e os impactos locais da epidemia, e as prioridades

devem ser definidas dentro deste quadro. Neste

contexto, é importante reconhecer que existem

diversas epidemias de SIDA através da África.

Agir com abordagens e acções do tipo proposto

no cenário ‘legados e armadilhas’, tais como

expansão inadequada da terapia anti-retroviral sem

verificações e balanços suficientes, pode ser pior que

não fazer nada. Em contraste, ‘Escolhas difíceis’

exalta a virtude de uma acção cuidadosa: se

‘Legados e armadilhas’ for a lebre, ‘Escolhas difíceis’

é a tartaruga, ganhando esta corrida especial graças

ao estabelecimento cuidadoso dos objectivos e à

determinação de fazer o melhor uso dos recursos

escassos.

Género

A importância de prestar atenção ao género – a

vulnerabilidade social, económica e fisiológica das

mulheres ao VIH é bem conhecida, mas as políticas e

acções que podem melhor reduzir a vulnerabilidade

não o são.

‘Escolhas difíceis’ mostra que, mesmo se o

género não for o foco de atenção por motivos

ideológicos e de direitos humanos, existem motivos

completamente pragmáticos, económicos e sociais

para abordar a condição de raparigas e mulheres no

contexto do desenvolvimento nacional e da redução

da prevalência do VIH.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ defende que

é perigoso concentrar-se em mulheres de forma

isolada, sem considerar a complexidade das

relações comunitárias e familiares mais amplas. Por

exemplo, os programas que enfatizam a mudança

de comportamento individual podem colocar a

responsabilidade da acção nas mulheres, mas de

facto, as mulheres não têm muitas vezes o poder de

fazer ou negociar escolhas no âmbito das suas

relações sexuais.

O cenário ‘Períodos de transição’ mostra que

focalizar nas relações de género e suas ramificações

mais amplas pode ter um imenso poder de

transformação, catalisando reformas sociais,

económicas e políticas.

Cuidando de crianças órfãs e vulneráveis

Os cenários mostram que o número de

crianças órfãs devido à SIDA aumentará,

independentemente do curso de acção que os

governos escolherem, e que as consequências de

ignorar as necessidades psicológicas, culturais,

emocionais, e sociais dessas crianças serão

bastante graves. Até agora, a capacidade das

comunidades a cuidar de tais crianças foi

considerável, mas a natureza recorrente da

epidemia da SIDA significa que essa capacidade

pode ser esgotada.

‘Escolhas difíceis’ descreve como os governos

africanos podem lidar com os cuidados a crianças

órfãs e vulneráveis como uma parte crucial da

construção do futuro das suas nações. Diversas

abordagens são exploradas: alguns vêem essas

crianças como um recurso económico; outros

concentram-se na sua formação ou educação;

alguns asseguram que fiquem no seio das suas

comunidades; outros constróem orfanatos.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ mostra como

essas crianças podem transformar-se num motor de

instabilidade social e pobreza futura. Um ciclo

vicioso pode desenvolver-se onde grandes números

de crianças são apanhadas num contexto de tensão

contínua e traumática, resultando em problemas

desde delinquência até depressão. Então tais

crianças crescem e tornam-se adultos cronicamente

traumatizados.
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Em ‘Períodos de transição’, as crianças órfãs

pela SIDA recebem mais recursos, incluindo uma

ajuda psicológica explícita e não são consideradas

como vítimas. São encorajadas a desempenhar um

papel activo na construção do seu próprio futuro,

fazendo escolhas difíceis em relação à sua educação

e sobre onde e como podem viver.

Tratamento físico e mental

‘Escolhas difíceis’ e ‘Legados e armadilhas’

mostram os perigos de não se prestar atenção à

saúde mental em resposta ao VIH e à SIDA. Primeiro,

há o traumatismo individual que a epidemia está a

infligir. Além disso, existe trauma tanto a nível

comunitário como nacional, o que ainda é pouco

conhecido. Um dos problemas suscitados na

abordagem deste trauma é não haver um inimigo

comum, personalizado e visível contra o qual as

pessoas se podem unir – não há ninguém para levar

a tribunal e nenhum mecanismo através do qual  a

justiça possa ser feita.

‘Escolhas difíceis’ explora algumas das formas

de promover a esperança entre as pessoas e de

levar conforto a quem está a sofrer, mas para isso os

recursos são limitados. Os governos têm tendência

para orientar a ajuda para onde o efeito  será maior –

em muitos países, concentram-se em cuidar da

geração futura, especialmente crianças órfãs e

vulneráveis.

‘Períodos de transição’ reconhece, mais

explicitamente, a importância de oferecer cuidados

psicológicos.

Quem beneficia com mudanças sociais?

Todos os cenários contam histórias sobre

respostas a mudanças sociais rápidas.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ descreve como

balançar ou temperar as mudanças sociais rápidas

com outros valores, tais como continuidade da

cultura ou da identidade, pode ser difícil mas pode

produzir dividendos em manutenção da segurança,

autonomia, e coesão social.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ mostra como

uma minoria pode ganhar benefícios com mudanças

sociais, com consequências desastrosas para a

maioria.

O cenário ‘Períodos de transição’ revela algumas

formas em que grande número de pessoas podem

ser apanhadas em mudanças sociais positivas – e

alguns dos benefícios que podem obter se os

conhecimentos, o crescimento económico, e a

transformação social forem partilhados mais

amplamente.

As respostas locais são fundamentais

Para respostas eficazes ao VIH e SIDA, a acção

local é fundamental para sustentar comportamentos

seguros; fornecer cuidados e, cada vez mais,

tratamento para as pessoas vivendo com o VIH e

SIDA; e mitigar o impacto da epidemia, por exemplo,

fornecendo cuidados a órfãos. Respostas ao VIH e

SIDA à escala nacional exigem prestação de serviços

a nível local e a participação de organizações

comunitárias (sejam elas organizações quasi-

governamentais, religiosas, ou comunais). Os três

cenários exploram padrões muito diferentes para

organização local e sua relação ao estado e outras

estruturas.

Em ‘Escolhas difíceis’, o papel do estado como

árbitro e coordenador dos esforços locais é

primordial e, em alguns casos, implica negociações

visando apoiar a diversidade e sustentar o ímpeto

dos esforços locais.

Em ‘Legados e armadilhas’ assiste-se à

proliferação de respostas locais, raramente

coordenadas e muitas vezes sustidas pelo contacto

directo entre organizações locais em diferentes

partes do mundo.

No cenário  ‘Períodos de transição’, a sociedade

civil é um motor para as transições que têm lugar,

com uma relação com o governo de certa maneira

contestada, mas necessariamente robusta.

Transformação religiosa

O papel das organizações religiosas na resposta

à epidemia tem sido considerável mas é raramente

avaliado em relação à dinâmica (em mudança) da

religião como uma força social em todo o continente
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africano. Os cenários trazem à luz alguns dos papéis

profundamente diferentes que a religião pode

desempenhar.

Em ‘escolhas difíceis’, a capacidade real e

latente das organizações é orientada pelos líderes

nacionais como parte da resposta nacional ao VIH e

SIDA.

Em ‘Legados e armadilhas’, as instituições

religiosas fornecem às comunidades sofrendo dos

impactos da SIDA um dos poucos refúgios

disponíveis, mas a relação entre pessoas de fés

diferentes e entre instituições seculares e religiosas, é

muitas vezes desconfortável e algumas vezes

extremamente tensa.

Em ‘Períodos de transição’, os líderes religiosos

e suas congregações, tanto dentro como fora da

África, desempenham um papel crucial na definição

de novos valores mundiais e, especificamente, a

resposta à epidemia da SIDA. A colaboração entre os

grupos religiosos cresce. Estes desenvolvimentos

exigem uma vontade de pôr de lado as diferenças

doutrinais, a favor da colaboração.

O valor do tempo

O tempo tem diferentes significados nos três

cenários.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ conta-nos que o

tempo está entre as gerações e que o passado é

importante – o valor dos antepassados, a história

familiar, e a identidade moldam profundamente o

presente, e as acções do presente têm

consequências não apenas para as pessoas que

estão vivas hoje, mas também para as gerações

vindouras.

No cenário ‘Legados e armadilhas’, o tempo é

curto e os resultados devem ser imediatos; as metas

são limitadas pelo tempo e as acções são avaliadas

em termos de mandatos políticos. Os

acontecimentos de longo alcance tais como uma

epidemia de SIDA não respondem bem a tal termo a

curto prazo.

O cenário ‘Períodos de transição’ conta-nos

alguma coisa sobre a profundidade do tempo, e não

somente a sua duração. As transições e

transformações previstas no cenário ‘Períodos de

transição’ poderiam levar gerações se apenas

ocorressem em sequência, cada uma teria de

terminar antes de outra poder começar.

O cenário ‘Períodos de transição’ fala de um

mundo em que rapidez e sinergias são metáforas

dominantes; onde a transição rápida é possível

porque vai nas costas de uma série de outras

transições, todas ocorrendo simultaneamente. 

As respostas ao desenvolvimento muito

raramente respeitam o tempo, para além de o medir

em ciclos convencionais de projectos de três ou cinco

anos. Embora já seja demasiado tarde para a tomada

de qualquer medida para milhões que já morreram de

SIDA, existe uma necessidade de considerar o tempo

– e a experiência humana do tempo – como um

factor importante na resposta ao VIH e SIDA, ou

então os mesmos erros serão repetidos.

Financiando a resposta necessária 

Os indicadores de progresso na resposta à

epidemia da SIDA estão estreitamente ligados à

quantidade de recursos atribuídos aos serviços e

programas de combate ao VIH e SIDA. Em particular,

os cenários sugerem que, para produzir melhores

resultados epidemiológicos ou mesmo para evitar

uma deterioração significativa, os níveis actuais das

despesas em prevenção, cuidados, tratamento e

assistência a VIH e SIDA terão de ser expandidos

substancialmente.

Os cenários investigam os recursos necessários

para programas de luta contra a SIDA.

Em ‘Escolhas difíceis’, a assistência continua em

grande medida estagnada depois de uma onda inicial

de interesse dos doadores. As recomendações de

grandes despesas do Projecto de Desenvolvimento

do Milénio não têm lugar. Apesar disso, os governos

africanos procuram maximizar os investimentos

através de políticas internas bem desenvolvidas.

Em ‘Legados e armadilhas’, há aumentos

substanciais da ajuda durante um período inicial de

crescimento e grande parte é captada pelos
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Comparação das tendências da APD para a África, por fonte, 2000-2025Quadro

74 

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Escolhas difíceis Legados e armadilhas Períodos de transição

Dados apresentados no cenário

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Considerações 
nacionais de 
doadores e outras 
prioridades 
internacionais 
competem com 
o fluxo de APD para 
a África.

A luta contra
o terrorismo 
e outras 
preocupações 
nacionais 
provocam uma 
diminuição da 
APD.

Uma maior 
transparência e 
uma nova geração 
de dirigentes 
atraem 
investimentos e 
mantêm os níveis 
de APD. O VIH 
também atrai 
a APD.

Reuniões e acordos 
extraordinários (EMA) 
levam a um aumento 
da APD.

Não havendo um 
‘Plano Marshall’, 
a APD começa 
a estagnar.

A África recebe 
36 biliões de US$ 
por ano em APD 
em 2010.

Trinta países 
conseguiram financiar 
integralmente os 
Planos Nacionais de 
Desenvolvimento 
estabelecidos.

Os Planos 
Nacionais de 
Desenvolvimento 
(Nadeps) são 
financiados por 
empenhos dos 
doadores por
um período 
de 10 anos.

Os governos 
africanos 
mobilizam mais 
recursos 
nacionais para 
reduzir a 
dependência 
em APD.

A vontade de atingir os 
Objectivos de 
Desenvolvimento do 
Milénio leva ao 
financiamento de 
projectos e a um 
aumento da APD.

Não conseguir 
atingir os 
Objectivos de 
Desenvolvimento 
do Milénio em 
África, provoca o 
colapso dos 
argumentos em 
favor de um 
aumento da APD.

A maior parte da APD 
destina-se ao sector 
humanitário e a outras 
causas, especialmente 
à luta contra o VIH e a 
SIDA, que continuam 
a atrair a maior 
proporção dos 
recursos.

Os doadores são 
convidados a 

colaborar mais 
estreitamente sobre 

um número mais 
pequeno de 

projectos e acordos 
administrativos 

comuns. Alguns 
doadores retiram-se, 

outros continuam.

A SIDA tem um lugar 
importante na agenda 
política dos doadores

Um número 
crescente de 

países do CAD 
fixam como 

objectivo 0,7% do 
RNB para a APD

A dependência em 
APD diminui e os 

recursos nacionais 
aumentam.

Sessão extraordinária 
das Nações Unidas 

sobre órfãos e 
crianças vulneráveis: 
maior empenho por 

recursos a elas 
destinados

A APD para a 
África aumentou 
desde a 
Conferência de 
Monterrey (2002). 
A epidemia de 
SIDA provoca um 
aumento da APD, 
especialmente para 
o sector da saúde.
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Escolhas difíceis

Despesas cumulativas com o VIH e a SIDA 
em África por componente, 2003-2025

Quadro
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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Cenário

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Legados e armadilhas Períodos de transição

programas do VIH e SIDA separado das questões de

desenvolvimento. Portanto, a ajuda é volátil e

imprevisível.

No cenário ‘Períodos de transição’, assume-se

que têm lugar aumentos significantes e sustentáveis

da ajuda, muito em sintonia com as recomendações

do Projecto de Desenvolvimento do Milénio, e que o

financiamento do programa de combate ao VIH e

SIDA ocorre neste contexto mais amplo de

desenvolvimento.

Os cenários mostram que o que conta não é

apenas quanto é atribuído aos programas de VIH e

SIDA, mas também com que eficácia esses recursos

são usados e quais os outros objectivos de

desenvolvimento que são financiados ao mesmo

tempo.

O impacto da epidemia da SIDA estará presente

durante um longo período – pode ser descrito como

uma explosão silenciosa, seguida de um conjunto de

ondas de choque – e as respostas de políticas

também levam tempo para mostrar o seu impacto.

Os projectos a curto-prazo podem ter benefícios

individuais e locais, mas medir o futuro da epidemia

em horizontes temporais de três anos não terá um

grande impacto. As soluções a curto prazo podem

causar a mesma coisa que tentam evitar.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ descreve como, no

seio das nações africanas, as perspectivas políticas

podem ser prolongadas – mesmo quando as dos

governos ou de instituições estrangeiras

permanecem curtas ou estreitas.

O cenário ‘Legados e armadilhas’ descreve as

consequências da instabilidade política, quando a

acção é associada a mandatos políticos do governo

ou a expectativas de retorno rápidos.

Em ‘Períodos de transição’, a perspectiva de

todos se prolonga, tanto em África como fora, com

os doadores a fazerem compromissos de

financiamento de 10 e 15 anos, e os líderes africanos

sendo capazes de, e ansiosos por, fazer planos a

longo prazo.

Para os objectivos destes cenários, o projecto

baseou-se no trabalho de determinação de custos

em resposta à  epidemia durante a última década

(vide Anexo 1 e Anexo 2). Isto inclui a

extrapolação dos custos e a eficácia provável de

algumas das 26 intervenções. Estas incluem 18

intervenções especificas de prevenção, indo de

campanhas nos meios de comunicação social e

aconselhamento e detecção voluntários, a trabalho

com populações vulneráveis específicas (incluindo

jovens, dentro e fora da escola); e prestação de

serviços desde distribuição de preservativos até

precauções universais em locais de prestação de

cuidados de saúde.

O pacote de intervenções também inclui

cuidados e tratamento, desde os cuidados paliativos

até a expansão da terapia anti-retroviral. Sob esta

componente, os custos incluem serviços laboratoriais

para a monitorização do tratamento e a toxicidade

dos  medicamentos; apoio nutricional para os

pacientes; e custos dos medicamentos. Os custos

também foram incluídos para os cuidados a crianças

órfãs e vulneráveis. No entanto, custos como de

formação adicional para o pessoal de saúde não

estão incluídos, nem infra-estruturas alargadas.

Os benefícios do pagamento da expansão da

resposta à epidemia da SIDA devem exceder

substancialmente os custos. No cenário de ‘Períodos

de transição’, doadores, governos, e o sector privado

em África despenderam US$ 195 biliões na luta

contra a SIDA no primeiro quartel deste século. Em

‘Legados e armadilhas’, despendem cerca de US$

70 biliões. A despesa total no cenário ‘Escolhas

difíceis’, com uma expansão mais baixa da terapia

anti-retroviral, é intermédia, encontrando-se entre os

custos dos cenários ‘Períodos de transição’ e

‘Legados e armadilhas’, em cerca de US$ 98 biliões.

Os recursos necessários não são astronómicos.

Colocando-os num contexto: o custo de uma

resposta completa à epidemia da SIDA em África (US$

195 biliões) é menos que metade do valor que os

Estados Unidos usaram em novas viaturas em 20032.

Despesas do programa de combate ao VIH e

SIDA por fonte

Cada cenário pressupõe diferentes resultados

epidemiológicos. Isto deve-se principalmente aos

i As despesas cumulativas dos

cenários mais dispendiosos

escondem uma redução nos

custos ao longo do tempo.

Depois de 2025, as despesas

anteriores, os caminhos mais

dispendiosos eventualmente

levam a queda dos custos de

resposta à epidemia. Em anos

posteriores, os efeitos positivos

de despender mais, mais cedo,

se tornarão cada vez mais

evidentes.
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distintos programas do VIH e SIDA que são

implementados em cada cenário. Não apenas tais

programas diferem nos seus resultados

epidemiológicos, mas também no seu conteúdo, nos

seus custos e nas fontes de financiamento.

O programa com os custos mais baixos, descrito

no cenário ‘Legados e armadilhas’, requer que

governos e indivíduos contribuam com 20%, e as

contribuições externas fornecendo os restantes 60%.

Embora este cenário descreva a opção de custo mais

baixo, também requer a maior contribuição externa

relativa.

O cenário ‘Escolhas difíceis’ introduz uma opção

de programa de custos intermédios e requer a

proporção relativa mais baixa das contribuições

externas (48%) e a maior proporção financiada

internamente com a despesa do governo de 42% e

financiamentos individuais de 10%.

O programa de custo mais intensivo, no cenário

‘Períodos de transição’, requer 50% de contribuições

externas, 40% do governo e os restantes 10% de

indivíduos, e mostra o empenho crescente dos

governos africanos na resposta ao VIH e SIDA e a

redução da dependência da ajuda.

O Quadro 76 também apresenta uma distribuição

das despesas cumulativas por componente nos três

cenários. Isso demonstra que nas ‘Escolhas difíceis’, a

prioridade-chave é a prevenção; no cenário ‘legados e

armadilhas’, cuidados e tratamento são priorizados,

dentro de um ‘pacote’ de recursos gerais muito mais

pequeno; e em ‘Períodos de  transição’, com uma

despesa geral muito maior, atinge um bom equilíbrio

entre prevenção, cuidados e tratamento e apoio a

crianças órfãs e vulneráveis.

Maiores despesas compram melhor saúde e

mais anos de vida

O que, então, poderão US$ 127 biliões

adicionais ‘comprar’ para a África, se decidir pelo

cenário ‘Períodos de transição’ no lugar de ‘Legados

e armadilhas’?

Primeiro, o dinheiro adicional compra menos

infecções de VIH e anos adicionais de vida. Quantas

infecções a menos? Quantos anos a mais de vida?

Despesas com  o VIH e a SIDA em África, por fonte 
e por componente, 2003-2025

Quadro

76 

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Gastos totais, por fonte, 2003-2025
Fundos próprios Governo Contribuição externa

Proporção de gastos totais, por componente, 2003-2025
Prevenção Cuidados e tratamento Órfãos e crianças vulneráveis

D
U

S
$

b
ili

õe
s Escolhas difíceis

Legados e armadilhas

Legados e armadilhas

Escolhas difíceis

4747

4141

1010

1414

4242
1414

25%25%

46%46%

29%29% 21%21%

43%43%

36%36%

Períodos de transição

27%27%

39%39%

34%34%

Períodos de transição

1919

7878

9898

Comparação das despesas com o VIH e a SIDA e novas infecções 
em África, por cenário, 2003–2025

Quadro

77  

Escolhas 
difíceis

98

45

25

28

65

Legados e
armadilhas

70

25

30

15

89

Períodos de 
transição

195

75

67

53

46

Indicador 
(US$ biliões excepto onde assinalado)

Despesas totais com o VIH e a SIDA

Prevenção

Cuidados e tratamento

Órfãos e crianças vulneráveis

Novas infecções cumulativas (milhões)

Fonte: UNAIDS AIDS in África Scenários Project

Cenário

Custo incremental da prevenção em África, durante e depois 
do cenário ‘Legados e armadilhas’, 2003-2025

Quadro

78 

Escolhas difíceis

800

20

Períodos de transição

1 160

29

Custo incremental (US$) 

Por infecção evitada 

Por ganho de QALYa

Cenários 

a
O cálculo de QALY baseia-se num número incremental ou adicional de infecções evitadas em cada cenário, usando  ‘Legados e 

armadilhas” como um levantamento. O cálculo assume que uma infecção típica do VIH ocorre aos 25 anos de idade, e a média de 
esperança de vida é de 65. Portanto, uma infecção evitada produz 40 anos adicionais de vida produtiva. Porque o cálculo foi baseado 
apenas em infecções evitadas e não em anos de vida ganhos graças a terapia anti-retroviral, apenas os custos de prevenção são 
tomados em consideração.

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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Real Cenário

UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva (historical data)
UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Quadro

79 
Prevalência do VIH em adultos em África, 
por cenário, 1980-2025

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Quadro
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project 
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Despesas anuais em cuidados e tratamento em África, por cenário, 
2003-2025

existe um benefício muito maior das respostas

concertadas ao VIH e SIDA exploradas no cenário

‘Períodos de transição’. A despesa para controlo da

epidemia serve, de facto, para marginalizar a doença

com a finalidade de gradualmente acabar com a

necessidade de manter um nível elevado de

despesas depois de 2025. Também, nos anos

posteriores, tanto vidas como dinheiro serão

poupados em números e quantidades substanciais.

Diminuindo o impacto da epidemia pode fazer mais

que compor as despesas anteriores aumentando o

crescimento e estabilidade nos países africanos.

Uso do dinheiro para poupar dinheiro

As despesas prospectivas nos cenários

‘Períodos de transição’ e ‘Escolhas difíceis’ seriam

provavelmente substancialmente mais baixas do

que os custos de a evitar. Uma epidemia

amplamente propagada e sem controle persistiria

nos ‘Legados e armadilhas’, mesmo com despesas

que totalizariam US$ 70 biliões num quartel de

século e US$ 4 biliões anuais em 2025. Em

‘Períodos de transição’, as despesas em 2025

serão de US$ 11 biliões, quase três vezes o nível

das despesas do cenário ‘Legados e armadilhas’,

mas com uma vasta diferença em termos de

benefícios potenciais.

Em ‘Legados e armadilhas’, em 2025, o VIH

continuaria sendo um perigo evidente e presente,

com mais de 40 milhões de adultos e crianças

infectadas, perfazendo 3% da população (ou mais de

5% de adultos, Quadro 79). Em ‘Períodos de

transição’, a epidemia africana da SIDA deveria estar

a diminuir, com apenas 2% dos adultos infectados.

O equilíbrio entre prevenção e cuidados

Quando a prevalência do VIH estabiliza ou baixa,

o primeiro aspecto financeiro positivo dos anteriores

usos de recursos tornam-se visíveis nos custos em

declínio de cuidados e tratamento. Os custos de

cuidados e tratamento nos cenários ‘Legados e

armadilhas’ e ‘Escolhas difíceis’ crescem

constantemente. Alternativamente, os custos anuais

de cuidados e tratamento no cenário ‘Períodos de

Uma maneira de responder a tais perguntas é

comparar os resultados dos cenários mais optimistas

com os menos optimistas de ‘Legados e armadilhas’.

Por exemplo, durante o período 2003 a 2025,

haveria menos 43 milhões de pessoas infectadas

com o VIH sob o cenário ‘Períodos de transição’ do

que sob ‘Legados e armadilhas’ (Quadro. 77). As

despesas adicionais necessárias para a componente

de prevenção no cenário ‘Períodos de transição’ –

cerca de US$ 50 biliões dólares americanos –

podem ser razoavelmente consideradas como uma

componente-chave, contribuindo para baixar o

número de infecções (embora o cenário ‘Períodos

de transição’ mostre haver também necessidade de

mudanças económicas e sociais substanciais).

Tomando ‘Legados e armadilhas’ como uma

base, os custos adicionais para ‘Períodos de

transição’ e ‘Escolhas difíceis’ podem ser

apresentados como um custo incremental por

infecção evitada (Quadro. 78). Esta análise

demonstra que a ‘melhor compra’ em termos de

maior relação custo-eficácia das intervenções

propostas pode ser atribuída ao cenário ‘Escolhas

difíceis’. Neste cenário, os grupos mais fáceis de

atingir são alcançados e o custo incremental para

conseguir a redução das infecções, comparativamente

aos custos no cenário ‘Legados e armadilhas’, é de

US$ 800. O custo por infecção evitada no cenário

‘Períodos de transição’ é em média quase 50% maior

que no cenário ‘Escolhas difíceis’, devido aos custos

mais elevados da prevenção da infecção do VIH em

populações que são mais difíceis de alcançar.

Os epidemiologistas e economistas de saúde

estimam muitas vezes a relação custo-utilidade de

uma intervenção calculando o número adicional de

anos de vida atribuíveis a uma intervenção de

saúde. Neste caso, cada infecção evitada no âmbito

dos cenários ‘Períodos de transição’ e ‘Escolhas

difíceis’ pode ser comparada ao cenário ‘Legados e

armadilhas’, assumindo-se que cada infecção

evitada seja equivalente a mais 40 anos de vida.

A análise do custo-benefício é apenas uma

forma quadrada de interpretar os benefícios da

resposta rigorosa ao VIH. Para além desses cálculos,
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transição’ começam a baixar a partir de 2017.

No cenário ‘Períodos de transição’, a expansão

rápida da terapia anti-retroviral apresenta uma maior

despesa geral nos cuidados e tratamento,

fornecendo 57% da cobertura em 2012. Este

cenário também apresenta a evidência mais

espectacular de redução na procura absoluta da

terapia anti-retroviral.

Crianças órfãs e vulneráveis 

Os recursos utilizados nos serviços de apoio a

órfãos permanecem constantes nos níveis de 2003,

para o cenário ‘Legados e armadilhas’, ao longo de

todo o período  do cenário. No cenário, ‘Escolhas

difíceis’, as despesas correspondem ao dobro das

despesas do cenário ‘Legados e armadilhas’ em 2010

e continuam em quase US$ 1.5 biliões anuais até

2025. Em ‘Períodos de transição’, as despesas com

crianças órfãs e vulneráveis são muito maiores,

subindo e mantendo-se acima de US$ 2.5 biliões por

ano em todo este período.

O número de crianças tornadas órfãs pela SIDA

continua a subir no cenário ‘Legados e armadilhas’,

atingindo mais de 27 milhões em 2025. Esse número

já poderia estar a diminuir no fim do período dos

cenários ‘Escolhas difíceis’ e ‘Períodos de transição’.

Depois de 2025, espera-se que o número de crianças

órfãs e vulneráveis e os custos associados baixem

ainda mais nestes dois cenários, contrariamente ao

cenário ‘Legados e armadilhas’.

Rendimento per capita em África

Esta secção fornece uma análise sobre a maneira

como os diferentes modos dos cenários interagem

com o rendimento per capita.

Em ‘Escolhas difíceis’, a média agregada do

crescimento económico é de cerda de 2% por ano,

excedendo ligeiramente a taxa de crescimento

populacional em algumas regiões. Em 2015, a ajuda é

acompanhada por grandes montantes de investimento

directo estrangeiro (IDE) vindos da própria África,

permitindo melhorias em infra-estruturas. Mais tarde,

isto, juntamente com acordos de comércio internacional

mais benéficos, promovem o retorno do IDE do ultramar.

Despesas anuais com órfãos e crianças 
vulneráveis em África, por cenário, 
2003-2025

Quadro

81 
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Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project 

Crianças órfãs devido à SIDA
Crianças órfãs devido a outras causas

Crianças órfãs em África, 
por cenário, 2025

Quadro
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Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Rendimento per capita em África, 
por cenário, 1990-2025

Quadro

83 

Fonte : Adaptado de Sachs J (2004) Millenium development compact.
Redigido a pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas e apoiado pelo 
Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento como parte integrante 
do Projecto do Milénio. Washington D.C., Communications Development 
Incorporated; UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.

1990 2004 2015 2025 2020 

Real Cenário

Crescimento 
auto-sustentado

Investimento 
importante
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Adultos recebendo ART

Adultos recebendo ART, e adultos  
necessitados de ART, em África, 
por cenário, 1980-2025

Quadro

84 
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Adultos necessitados de ART

Real Cenário
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Períodos de transição 
 

O aumento da confiança é encorajado por um ambiente

local que consegue e mantém o seu próprio crescimento

económico graças a investimentos feitos pelos governos

africanos na organização da sua própria casa.

Em ‘Legados e armadilhas’, o IDE e a ajuda para

os países africanos baixam e os países africanos não

conseguem promover condições de comércio

multilateral melhorado. O resultado agregado a longo

prazo é uma redução nos rendimentos per capita.

Além disso, porque o crescimento económico não

acompanha o ritmo das exigências do crescimento

populacional, a maior parte dos ganhos económicos

em algumas partes da África desaparecem.

No cenário ‘períodos de transição’, um

crescimento económico médio de 4% por ano excede

o crescimento populacional e resulta num rendimento

per capita acrescido. Em 2020, investimentos maciços

através de grandes injecções de ajuda e facilitação do

comércio, significam que maiores investimentos podem

ser feitos em capacidades humanas e nas infra-

estruturas. Um facto importante é que os investimentos

por períodos mais longos visam transformar a África

num produtor mais competitivo e exportador mais

diversificado. Isto significa que mais fundos produzidos

pelo comércio podem ser reinvestidos para fortalecer

as economias depois de 2020, quando eles forem

cada vez mais auto-sustentáveis.

Histórias de sucesso das primeiras

intervenções

O sucesso relativo dos cenários mais caros

deverá ser visível em 2025, talvez mesmo em 2015.

As diferenças na mortalidade entre os três cenários

estão directamente relacionadas com o número de

pessoas recebendo a terapia anti-retroviral. Em

‘legados e armadilhas’, a expansão da terapia anti-

retroviral fracassa, enquanto que no cenário ‘Períodos

de transição’ a expansão produz um grande impacto

na mortalidade.

Estas grandes realizações servem como

indicadores de que grandes despesas iniciais podem

ter efeitos atempados e positivos na epidemia. Os

custos continuam sendo relativamente elevados até os

finais dos cenários – mas quanto mais altas forem as

ii Por pessoas necessitando de

ART num ano dado, definem-se

as pessoas cuja evolução

recente do estado de saúde

necessitaria deste tipo de

terapia, mais as pessoas já em

ART no ano anterior e cujo

tratamento continua com êxito

no ano considerado. No cenário

‘Períodos de transição’, o

número de pessoas em ART é

muito mais importante e a maior

parte delas continuarão o

tratamento no ano seguinte.

Assim, as necessidades totais

são mais importantes do que

num cenário onde só poucas

pessoas seguem este

tratamento e a necessidade é

para pacientes cujo estado de

saúde evoluiu recentemente para

SIDA. A maior parte das pessoas

consideradas como

necessitando de ART no cenário

‘Períodos de transição’ não são

definidas como tal nos outros

cenários pois já estão mortas.
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813

195         24% 

314         39% 

130         16% 

174         21% 

 

Escolhas difíceis

 1 230                

 325         26%

501         41%

176         14%

226         18%

Legados e 
armadilhas

 1 220                       

322         26%       

501         41%       

172         14%       

226        19%       

Períodos de 
transição

 1 240                     

329         27%       

504         41%       

179         14%       

226         18%       

África

África oriental

África central e ocidental

África austral 

África do norte

Cenário 

2025 

Ano 

2004 

Região

População em África, por região e cenário, 2004 e 2025Quadro

85 

Fonte : UNDP Population Division; UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.

despesas em 2025, mais rapidamente os custos

poderão ser reduzidos nos anos subsequentes.

Os aumentos prováveis em bem-estar social

alcançados por tais mudanças prometem compensar

os custos a partir de 2025, num futuro em que a SIDA

não será mais uma epidemia incontrolável com

impacto no desenvolvimento futuro da África.

A epidemia da SIDA

A população total do continente cresce de mais de 810

milhões para 1.22 biliões em ‘Legados e armadilhas’,

para 1.24 biliões em ‘Escolhas difíceis’ e para 1.24

biliões em ‘Períodos de transição’. Os dados são

calculados usando a variante média de fertilidade da

Divisão de População das Nações Unidas, e as

diferenças resultantes são resultados exclusivos do

impacto da epidemia da SIDA (aumento de mortes e

menor número de nascimentos) e dos programas de

combate à SIDA (vidas prolongadas, infecções

evitadas, e consequentemente, mais nascimentos).

O número de pessoas em cada região e a

percentagem relativa da população total em cada

região são apresentados no Quadro 85. Na África

central e ocidental, os números reais das pessoas e a

proporção relativa da população da África registam

aumentos. Em contraste, a África austral, apresenta

aumento do número real de pessoas mas também

apresenta uma redução na percentagem da sua

população relativamente à do continente.

Número de pessoas recentemente infectadas

com o VIH

Uma das diferenças mais espectaculares entre os

cenários é a imagem do número de pessoas

recentemente infectadas com o VIH. ‘Legados e

armadilhas’ apresenta um aumento rápido na

incidência do VIH em todo o período, e em 2025, há

mais de 4 milhões de novas infecções em adultos por

ano. O cenário ‘Períodos de  transição’ apresenta

uma redução significativa da prevalência do VIH, mas

o número real de pessoas recentemente infectadas

começa a subir novamente próximo do final do

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Novas infecções anuais de VIH em adultos 
em África, por cenário, 1980-2025

Quadro

86 
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Real Cenário

1980 1995 2010 2025 

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Adultos vivendo com o VIH e a SIDA 
em África, por cenário, 1980-2025

Quadro
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Real Cenário

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Crianças vivendo com o VIH e a SIDA 
em África, por cenário, 1980-2025

Quadro
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project
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período porque a população continua a crescer.

A incidência está condicionada às despesas de

prevenção, daí que, por exemplo, os números de

incidência para os cenários ‘Escolhas difíceis’ e

‘Legados e armadilhas’ divergem pouco depois de

‘Escolhas difíceis’ apresentar um aumento acentuado

nas despesas de prevenção em relação a ‘Legados e

armadilhas’.

Adultos vivendo com VIH e SIDA

Reflectindo os diferentes níveis de compromisso

em prol dos programas de prevenção e mudanças

na incidência, o número de adultos vivendo com VIH

e SIDA diverge consideravelmente para os diferentes

cenários.

A SIDA destroi a capacidade humana de sistemas

de saúde e aumenta significativamente o fardo da

doença, pois que as doenças associadas à SIDA

privam os doentes com outras condições de receber

os cuidados de que necessitam e faz com que outras

doenças ressurjam, tais como a tuberculose e

pneumonia. O Quadro 89 ilustra como as tendências

na incidência da tuberculose acompanham as

tendências na incidência do VIH nos três cenários.

Crianças vivendo com VIH e SIDA

O número de crianças vivendo com VIH e SIDA

também começa a diferenciar-se cedo em todos os

três cenários, reflectindo a expansão da prevenção e

do tratamento.

Pessoas morrendo de SIDA

O cenário ‘Legados e armadilhas’ apresenta 66 milhões

de mortes cumulativas de adultos devido à SIDA em

2025. Em ‘Escolhas difíceis’, o total cumulativo será de

60 milhões. Esta é talvez a mensagem mais dolorosa

destes cenários: independentemente da direcção da

política abraçada, as mortes continuarão a aumentar

nos próximos 20 anos. Todavia, há muitos milhões de

mortes de SIDA que podem ser evitadas.

Expansão da prevenção

A prevenção nos cenários ‘Legados e armadilhas’ e 

‘Escolhas difíceis’ só se expande lentamente dos

Escolhas difíceis – incidência de tuberculose
Legados e armadilhas – incidência de tuberculose
Períodos de transição – incidência de tuberculose

Escolhas difíceis – prevalência de VIH
Legados e armadilhas – prevalência de VIH
Períodos de transição – prevalência de VIH

Tendências em prevalência do VIH em adultos e incidência 
de tuberculose por 100 000 adultos por ano em África, 
por cenário, 1980-2025

Quadro
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Fonte : OMS, estimativas concebidas para o projecto. 

Real Cenário

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2025 2020 

6

4

2

Escolhas difíceis – cumulativas
Legados e armadilhas – cumulativas
Períodos de transição – cumulativas

Escolhas difíceis – anuais
Legados e armadilhas – anuais
Períodos de transição – anuais

Mortes cumulativas e anuais de adultos devido a SIDA em África, 
por cenário, 1980-2025
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Real Cenário

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2025 2020 

Mortes cumulativas e anuais de crianças devido a SIDA em África, 
por cenário, 1980-2025

Quadro

91 
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

Real Cenário

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2025 2020 

Escolhas difíceis – anuais
Legados e armadilhas – anuais
Períodos de transição – anuais

Escolhas difíceis – cumulativas
Legados e armadilhas – cumulativas
Períodos de transição – cumulativas
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Infecções evitadas (adultos e crianças, 2004-2025, milhões)
Novas infecções cumulativas (adultos e crianças, 2004-2025, milhões)

Novas infecções cumulativas 
e infecções cumulativas evitadas 
em África, comparativamente 
ao cenário ‘Legados e armadilhas’, 
adultos e crianças, 2003-2025

Quadro
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Fonte :: UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

níveis de 2003, de cerca de US$0.8 biliões por ano

(Quadro 92)

Em ‘Legados e armadilhas’, a taxa média anual

das despesas é de 2,6%, o que corresponde

exactamente à taxa de crescimento da população. 

O cenário ‘Escolhas difíceis’ aumenta os recursos

de prevenção em mais do dobro dessa taxa: subindo

no princípio, acelerando durante alguns anos, e

depois mantendo-se ao nível do crescimento da

população. Em ‘Períodos de transição’, as despesas

em prevenção aumentam em cerca de 40% por ano

nos primeiros quatro anos, alcançando US$3 biliões

por ano em 2007, e depois continuam a expandir à

taxa do crescimento populacional para manter os

serviços per capita num nível constantemente alto.

Este empenho inicial de fundos contribui para um

grande impacto na incidência neste cenário. As

despesas iniciais em prevenção levam o cenário

‘Períodos de transição’ a consentir menos de metade

do número das novas infecções por VIH em 2025

comparativamente ao cenário ‘Legados e armadilhas’.

O Quadro 93 ilustra o número de novas infecções

evitadas pelos três cenários. ‘Legados e Armadilhas’

indica que, à medida que a prevalência continua mais

ou menos constante durante os anos do cenário e a

população cresce, existem uns  89 milhões de novas

infecções por VIH na África. Em ‘Períodos de

transição’, com a expansão máxima das intervenções

de prevenção e níveis elevados de expansão da terapia

anti-retroviral, 43 milhões de novas infecções pelo VIH

são evitadas comparativamente ao cenário ‘Legados e

armadilhas’. Em ‘Escolhas difíceis’, com as suas

despesas mais limitadas em todas as intervenções, 24

milhões de infecções são evitadas em comparação

com o cenário ‘Legados e armadilhas’.

Escolhas difíceis
Legados e armadilhas
Períodos de transição

Despesas anuais em prevenção da SIDA 
em África, por cenário, 2003-2025

Quadro
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Fonte : UNAIDS (2004) 2004 report on the global AIDS epidemic. Geneva 
(historical data); UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project

R
ea

l Cenário

2003 2015 2025

1 Dye C, et al (1998) Prospects for worldwide tuberculosis control

under the WHO DOTS strategy, The Lancet, 352-1886 
2 A National Automobile Dealers Association (NADA) (Associação

nacional de concessionários de automóveis) comunicou que o valor

total das vendas de carros tinha atingido 700 biliões de US$ em

2003, dos quais 60% (420 biliões de US$) correspondia a carros

novos. AutoExec Magazine (May 2004) NADA. Disponível no

endereço: http://www.nada.org
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Comparação dos elementos-chave nos cenáriosQuadro

94 

Escolhas difíceisQuestão ou tema chave Legados e armadilhas Períodos de transição

 

Educação

Desenvolvimento 
do sector da 
saúde

Prevenção do 
VIH 

Impacto da  
epidemia

Educação para Todos e os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio não são 
concretizados; impacto considerável 
da epidemia sobre os professores que, em 
muitos países, têm apenas um acesso limitado 
à terapia anti-retroviral. Educação não é usada 
de forma eficaz para responder à epidemia. 
Larga percentagem de crianças nos HPCs,
especialmente crianças órfãs e vulneráveis, 
não terminam o ensino básico. 
As infra-estruturas de educação não 
acompanham o ritmo do crescimento 
da população.

Aumenta o financiamento externo ao 
desenvolvimento do sector de saúde – mas 
não é utilizado efectivamente. A expansão 
da terapia anti-retroviral leva à criação de 
sistemas paralelos, retirando pessoal essencial 
do sector público para projectos de combate 
ao VIH e à SIDA financiados externamente. 
Em PAP, os sistemas de cuidados primários 
de saúde rurais deterioram-se. Aumento 
do uso de medicina tradicional. As taxas 
de imunização não acompanham o ritmo 
do crescimento populacional.

A política da SIDA é cada vez mais focalizada 
em tratamento. A falta contínua de 
coordenação e acordo em torno de prevenção 
eficaz do VIH e a ênfase em ‘comportamento 
de alto risco e mudança de comportamento 
individual’ tornam ineficazes os recursos 
e esforços crescentes. Pouca ênfase em 
contextos encorajando comportamentos 
de risco. Principais iniciativas em 
aconselhamento e detecção  voluntários não 
acompanhadas e novas infra-estruturas mal 
utilizadas.

Alguns países e sectores são mais bem 
sucedidos do que outros, mas esforços gerais 
visando abordar o impacto são esporádicos 
e não são coordenados, com horizontes 
temporais a curto prazo. Nos PAP, o impacto 
a longo prazo continua a ser subavaliado 
e o impacto psicológico é raramente abordado 
de maneira eficaz. Em 2025, os PAP serão 
muito afectados a todos os níveis, e os seus 
impactos serão sentidos nos países 
de prevalência mais baixa.

Países de alta prevalência (HPCs) reconhecem 
a necessidade de reconstruir a capacidade 
rapidamente: ênfase no ensino secundário 
e técnico, não no ensino primário universal. 
Impacto da escolarização em relação 
a epidemia efectivamente influenciado. 
Professores vistos como chave e recebem 
a terapia anti-retroviral.

Mau estado de saúde e má nutrição vistos 
como um fardo económico importante, 
constrangendo o desenvolvimento nacional. 
Diferentes doenças com prioridade em 
diferentes países; o paludismo sobe 
de estatuto. A prestação de cuidados 
de saúde concentrada e racionalizada em 
pequenos centros urbanos; trabalho nas zonas 
rurais atribuído a ONGs e organizações 
religiosas. Algumas práticas tradicionais 
influenciadas pelo interesse nacional. Não há 
estruturas paralelas especificas ao VIH e à SIDA.

Ênfase num futuro livre da SIDA orienta 
campanhas vigorosas de prevenção na maioria 
dos países. Alguns adoptam taxas elevadas 
de uso do preservativo, legalização e regulação 
da prostituição, e ênfase no tratamento de IST. 
Outros adoptam uma ética mais conservadora 
que pode resultar em coacção e algumas 
vezes abordagens contraproducentes. 
Geralmente, o bem comum é colocado acima 
dos direitos e escolhas individuais. 
Uma redução geral da incidência.

Conhecimento sobre o impacto futuro conduz 
a esforços visando manter um mínimo 
de pessoal qualificado essencial e criar 
abordagens estratégicas a longo prazo. 
Em grande medida bem sucedidos, mas com 
alguns custos a curto prazo. Melhorar a 
auto-suficiência alimentar melhora a nutrição 
da população em geral.

Vontade política e financiamento adequados 
dão vantagem máxima ao sistema 
de educação em resposta ao VIH. Grandes 
esforços visando educar as raparigas. 
Os professores conseguem acesso eficaz 
à terapia anti-retroviral, mudando rapidamente 
o seu comportamento e lideram graças 
ao exemplo.

Melhor uso dos fluxos crescentes de ajuda 
externa nos PAP para dar ímpeto aos sistemas 
de saúde. O empenho internacional em relação 
aos MDG resulta em aumento do 
financiamento geral para o sector da saúde, 
em grande medida através de mecanismos 
de nível sectorial e orçamental. Uso eficaz 
de redes de provedores, com os governos 
a definirem padrões e orientando os esforços. 
Gestão da fuga de cérebros.

Melhor uso das lições dos 20 anos anteriores 
da epidemia. Fortes sinergias alcançadas entre 
abordagens de prevenção e de tratamento 
e aumento do número de pessoas que 
conhecem o seu estado serológico. Uma 
aplicação inovadora de várias estratégias 
significa uma atracção máxima para muitas 
audiências diferentes. A terapia da transmissão 
do VIH de mãe para filho efectivamente 
introduzida nos PAP e torna-se um ponto 
de entrada para prevenção e tratamento 
adicionais.

Disponibilidade de fundos suficientes significa 
que respostas pragmáticas a curto prazo para 
as necessidades imediatas não prejudicam os 
esforços a prazo mais longo com vista a 
mitigar o impacto. Plena compreensão do 
impacto, partilhado com a comunidade mais 
ampla de actores, leva a abordagens 
estratégicas conjuntas eficazes, adaptadas ao 
contexto e envolvendo as comunidades 
pertinentes.
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Comparando elementos chave pelos cenários (continuação) 

Escolhas difíceisQuestão ou tema chave Legados e armadilhas Períodos de transição

 

Abordagens 
biomédicas

Foco geral no 
VIH and AIDS

Governação do 
programa de 
combate ao VIH 
e SIDA

Desenvolvimento de microbicidas, vacina e 
novos processos terapêuticos mas lentamente, 
limitado por subfinanciamento, competição e 
redundância. A competição em relação a Fase 
III dos locais de ensaios clínicos limita as 
oportunidades. Sistemas de saúde fracos e 
preparação inadequada significam que mesmo 
as principais descobertas são introduzidas de 
maneira inadequada.

No início, o VIH e SIDA são o principal enfoque 
de esforços nacionais e internacionais, mas 
não são coordenados e a competição por
recursos humanos e sistemas escassos leva a 
desperdício. Soluções impostas por parceiros 
africanos, não são de africanos. Fracasso da 
abordagem eficaz da epidemia cria 
descontentamento político; recursos 
diminuem. Em 2025, a SIDA normaliza-se, à 
semelhança do paludismo, mas muito mais 
catastrófica. As pessoas mais pobres são de 
longe mais vulneráveis à epidemia.

Geralmente contestados e confusos (mas com 
excepções importantes). Vastos recursos 
externos alimentam a competição entre 
ministérios governamentais, resultando em 
duplicações desnecessárias. Controlo 
demasiado centralizado ou descentralizado, 
sem estrutura adequada ou responsabilização. 

Progresso gradual na pesquisa biotécnica e 
uso inteligente dos progressos científicos. 
Uso de microbicidas encorajado em alguns 
países, mas visto com suspeita em outros. 
O investimento no ensino técnico e superior 
significa mais capacidade local. O 
crescimento das indústrias de biotecnologia 
em alguns países leva a descobertas locais.

Discurso político não acompanhado por 
aumentos sustentáveis de recursos pelos 
parceiros externos: a África deve procurar 
as suas próprias soluções a longo prazo ao 
VIH e SIDA. O VIH é visto em muitos países
como indicação de uma crise geral de 
subdesenvolvimento, pobreza e má 
governação. Os governos procuram formas 
custo-eficazes de gestão desta agenda 
mais vasta.

Visto como parte de uma agenda de 
governação mais larga e apropriadamente 
provida de recursos. A descentralização 
através das estruturas de autoridade 
tradicional leva a resultados mistos: Alguns 
altamente eficazes. Nos PAP, um controle 
central forte dos recursos assegura uma 
influência máxima. Os governos impõem 
disciplina aos doadores.

Aumentos importantes em financiamentos para 
bens públicos internacionais leva a inovações 
rápidas em medicamentos e outras abordagens 
relativas ao paludismo, tuberculose, e VIH. 
Abordagens internacionais consolidadas levam
à descoberta de uma vacina contra o VIH com 
uma versão melhorada em 2025, administrada 
na altura da vacinação das crianças. Grande 
disponibilidade de microbicidas. As abordagens 
biomédicas acompanham os desenvolvimentos 
sociais e de sistemas, melhorando a sua 
disponibilidade e utilização.

 

A propagação do VIH é vista como uma 
metáfora em desigualdade e injustiça global  
e é abordada como uma prioridade pela 
comunidade internacional, sob a liderança de 
países africanos. As mudanças fundamentais 
na arquitectura internacional permitem que a 
África aborde os problemas estruturais 
profundamente enraizados que são as causas 
mais amplas da epidemia.

Liderança central forte, com governo a servir 
de coordenador, ajustador de padrões e 
facilitado de um leque de iniciativas. Principal 
ênfase em sinergia e harmonização, dos 
parceiros maiores para os mais pequenos. VIH 
e SIDA vistos no contexto geral do orçamento 
nacional e prioridades dos sectores, embora 
com certa protecção dos fundos específicos 
ao VIH e SIDA.
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Comparação dos elementos-chave nos cenários (continuação)

Escolhas difíceis Questão ou tema chave  Legados e armadilhas Períodos de transição 

As dificuldades económicas, políticas e 
sociais provocadas pela SIDA começam a 
fragmentar a sociedade e a inverter os 
progressos em governação, direitos humanos 
e estado de direito. A epidemia mina 
instituições democráticas, para-estatais do 
serviço público e agências de segurança; e 
perturba os processos políticos, económicos 
e sociais. Instiga instabilidade e exacerba as 
tensões existentes, à medida que os grupos 
competem por recursos cada vez mais 
escassos e poder.
 À medida que a epidemia piora, a 
segurança do regime começa a ultrapassar a 
segurança humana – mesmo se a legitimidade 
e relevância do estado diminuir. Os governos 
africanos não têm uma resposta concertada ou 
coordenada. Diversos estados fracassam ou
se fragmentam em enclaves étnicos, classistas 
ou religiosos; predominam conflitos.

A manutenção das estruturas existentes de 
atribuição de receitas e as estratégias 
económicas significam que, na África 
subsariana, a proporção de pessoas vivendo 
com menos de US$ 1 por dia diminui muito 
pouco, de 50% em 2000 para 49% em 2025. 
À medida que a população cresce, o número 
absoluto real de pobres aumenta em 50%, 
de 303 milhões em 2000 para 458 milhões 
em 2025.

A epidemia da SIDA mergulha a África em 
austeridade económica, política e social. Os 
governos africanos são forçados a fazer 
escolhas difíceis. As percepções e 
abordagens da crise são díspares, mas 
inovadoras e muitas vezes são utilizadas 
abordagens de colaboração. Os governos 
constróem alianças na sociedade, mobilizam 
o apoio do sector privado e cooptam os 
líderes tradicionais e a sociedade civil. Os 
recursos de dentro e fora do continente são 
usados mais eficientemente.

Mercados do trabalho mais abertos e outras 
actividades de luta contra o 
subdesenvolvimento. Redução da pobreza 
bastante rápida em termos relativos, com a  
proporção de pessoas com menos de US$ 1 
dólar por dia a decair de 50% em 2000 para 
33% em 2025 na região da África subsariana; 
e o número real crescendo apenas 
ligeiramente de 303 milhões para 323 
milhões. Também, à medida que mais 
pessoas são empregadas (muitas vezes 
através de mecanismos governamentais), 
a pobreza em termos monetários pode não 
obstar o acesso a serviços.

Caracterizada por nova liderança, alianças, 
regras e parcerias globais. As parcerias entre 
governos, sociedade civil e o sector privado 
ajudam a criar capacidades, não apenas para 
combater o vírus mas também para garantir o 
funcionamento de instituições e prestação de 
serviços públicos, e facilita o crescimento e o 
desenvolvimento económico. Uma boa 
governação, uma sociedade civil vibrante e 
sistemas internacionais mais justos ajudam a 
África a reconstruir as suas estruturas políticas, 
económicas e sociais.

Imperativo nacional e  internacional para 
reduzir a pobreza e melhorar o 
desenvolvimento humano. Melhorias de 
governação compensam e a pobreza da África 
subsariana é reduzida, quer em termos 
relativos como em termos reais, para 22% das 
pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia 
em 2025, equivalente a 216 milhões de 
pessoas.

Liderança 
nacional e 
governação

Pobreza
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Comparação dos elementos-chave nos cenários (continuação) 

Escolhas difíceisQuestão ou tema chave  Legados e armadilhas Períodos de transição

 

Ênfase em questões causadas por COVs e não 
propriamente na situação das crianças. Há 
legislação que protege as COVs em alguns 
países mas não é traduzida em políticas ou na 
prática. A família alargada cada vez mais se 
sente incapaz de fazer face, não recebendo 
qualquer apoio adicional. As famílias chefiadas 
por órfãos mostram coragem e capacidade de 
rápida recuperação, mas a falta de 
socialização perpetua inevitavelmente a 
pobreza intergeração. Muitas crianças 
juntam-se a bandos e grupos rebeldes para 
sobreviver. Muitas são infectadas com o VIH 
quando jovens.

As relações de género existentes continuam: 
as mulheres continuam a carregar o fardo de 
enfrentar a epidemia, quer em termos de viver 
com o vírus como de cuidar dos infectados. 
Mulheres jovens continuam a ter taxas mais 
altas de infecção pelo VIH do que os seus 
pares masculinos. As mulheres da elite 
também continuam a ter sucesso. Com a 
idade, mulheres mais pobres acham que 
tiveram menos oportunidades que as suas 
mães e avôs. Os actuais comportamentos 
negativos masculinos são reforçados, pois a 
escassez em dinheiro, alimentação, emprego e 
esperança levam a agressão e conflito.

O estigma persiste: os custos sociais em 
admitir estar infectado continuam a 
sobrepor-se aos benefícios observados. 
Poucas vantagens médicas: poucas PVVS 
podem aceder à terapia anti-retroviral. Em 
termos de política, o estigma leva a um 
fracasso em implicar PVVS em prevenção. 
Mesmo onde são consultadas, as PVVS são 
excluídas da tomada das principais decisões 
dos programas.

A visão a longo prazo das questões de COV 
dita a implementação rápida de políticas 
concebidas para melhorar as suas hipóteses 
de vida na maioria dos PAP. As restrições 
financeiras significam que a abordagem 
institucional não é uma opção; pelo contrário, 
há uma ênfase para reforço das capacidades 
da família e da comunidade e garantia que 
todas as crianças tenham acesso a 
educação. Forças de choque desenvolvem 
esforços subnacionais e comunitários com o 
propósito de juntar as COVs em 
agrupamentos liderados pela comunidade. 
Grupos religiosos e organizações 
comunitárias de mulheres desempenham um 
papel fundamental. Grandes números de 
COVs são absorvidas em programas de 
trabalhos públicos.

As relações de género começam a alterar-se 
sob as duas exigências gémeas de 
desenvolvimento económico e redução da 
prevalência do VIH. A reforma dos direitos de 
propriedade desempenha um papel 
fundamental. A integração crescente das 
mulheres é pragmática e não ideológica, à 
medida que a educação e oportunidades de 
formação se abrem às mulheres. Em alguns 
países, reforma eleitoral limitada permite que 
as mulheres desempenhem um papel maior
no governo. No entanto, em outros países, a 
oposição ideológica relativamente à 
igualdade da mulher impede mudanças 
substanciais.

As PVVS participam a programas de 
prevenção do VIH embora com uma certa 
tensão. Uma abordagem mais aberta ao VIH 
reduz a estigmatização em alguns países e 
as PVVS têm menos medo de fazer 
revelações, embora a terapia anti-retroviral 
seja limitada. Em outros países, a 
estigmatização ainda continua. Estão sendo 
envidados mais esforços para garantir a 
introdução de  cotrimoxazole, profilaxia da 
tuberculose, morfina e outros medicamentos 
simples.

A sociedade civil pressiona os organismos do 
estado e internacionais. A Sessão Especial das 
Nações Unidas sobre COVs chama a atenção 
para o processo global; planos de acção
baseados em planos de desenvolvimento 
nacional da maioria dos países africanos, 
orientados pelo Comissário da União Africana.
Desejo de uma geração livre da SIDA exige 
esforços especiais para os mais vulneráveis. 
Espera-se que os governos prestem contas, 
forneçam liderança e políticas. Uma prestação 
de serviços altamente descentralizados resulta 
em recursos apropriados para programas a 
nível comunitário, etc. A expansão da terapia 
anti-retroviral resulta em menos morbilidade e 
menos órfãos.

Os principais esforços visando educar as 
raparigas levam a uma mudança gradual das 
expectativas das mulheres educadas, o que se 
reflecte cada vez mais na socialização dos seus 
filhos. Uma urbanização e modernização rápida 
fornece novos padrões de atitudes e 
comportamentos masculinos. Em zonas rurais, 
fluxos crescentes de financiamento ao 
desenvolvimento comunitário são atribuídos a 
colectivos de mulheres, visto que o seu historial 
de gestão de investimento é excelente. 
Ao longo de uma geração, muitas mulheres 
conseguiram  mudar o seu comportamento 
mais rapidamente em comparação à sua 
contraparte masculina.

As PVVS são catalisadoras de uma 
transformação mais ampla. Uma abordagem 
integrada de VIH e SIDA traz benefícios que 
variam desde melhor apoio psicossocial a 
maiores oportunidades de tratamento. O
aumento da coesão comunitária implica menos 
estigmatização. Melhor qualidade de serviços 
inclui maior respeito pela confidencialidade.

Crianças órfãs e 
vulneráveis 
(COVs)

Género

Pessoas vivendo 
com o VIH e a 
SIDA (PVVS)

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project. 
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Construção da SIDA nos cenários da
África

Há três anos, a ONUSIDA e a Shell International

Limited tomaram uma decisão importante: trabalhar

juntos para desenvolver um projecto de cenários

explorando alguns dos possíveis impactos a longo

prazo da epidemia da SIDA. Visto que a África

estava tão gravemente afectada pela epidemia, foi

decidido criar os cenários explorando o futuro da

SIDA em África, prevendo os próximos 25 anos.

Várias outras organizações foram também

convidadas a juntar-se ao projecto, incluindo o

Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco

Africano de Desenvolvimento, e a Comissão

Económica das Nações Unidas para a África.

O projecto visava reunir um vasto grupo de

parceiros de toda a África para criar conhecimentos

partilhados e mais profundos sobre as forcas

motrizes, os impactos e as implicações da epidemia

da SIDA em África. Espera-se que possa resultar

numa resposta política mais coerente e sustentável

em todos os diferentes sectores, instituições e

países.

O projecto de cenários da SIDA em África foi

lançado em Fevereiro de 2003. Durante os 18

meses seguintes, vários seminários foram realizados

em todo o continente africano: os participantes

reuniram-se para levantar e explorar questões

cruciais e construir os cenários. Análise e pesquisa

de apoio continuou ao longo do projecto, recolhida

através de entrevistas, simpósios, pesquisa dirigida,

e comentários – tudo ajudando a moldar as

histórias do cenário.

Mais de 150 pessoas dedicaram o seu tempo,

experiência, conhecimentos e perícia a este

projecto. Os nomes de todos os contribuintes

encontram-se no Anexo 3.

Mas há mais: a criação das histórias dos

cenário é apenas o começo. Espera-se que eles

criem um contexto provocador e produtivo para

reflexão adicional – e acção eficaz.

Ferramentas para compreensão

Como todas as ferramentas, os cenários são

apenas valiosos quando são eficazmente utilizados.

O sucesso de um projecto de cenários assenta, não

apenas na construção de um conjunto de cenários,

mas na sua comunicação e utilização amplamente

generalizada.

É importante que os cenários sejam

considerados como um conjunto, uma vez que os

conhecimentos e as compreensões resultam tanto de

os comparar e contrastar como de explorar as

implicações de cada um. Como um conjunto,

também destacam as forças motoras essenciais que,

independentemente do que trará o futuro, influenciará

a evolução da epidemia da SIDA.

Construir cenários pode ajudar–nos a melhor

formular as perguntas e os desafios que enfrentamos

e a promover a criação de ideias em todas as

disciplinas, e não simplesmente passar por terreno

conhecido. O processo de construção encoraja a

implicação de diferentes perspectivas e ajuda a

assegurar que ideias importantes não sejam

simplesmente excluídas porque não podem ser

‘medidas’.

Os cenários podem ser utilizados para muitas

razões, desde aprendizagem individual, a

sensibilização e detecção de decisões, estratégias e

políticas colectivas essenciais. Podem ser utilizados

para prever desenvolvimentos futuros possíveis e

suas implicações e preparar respostas possíveis.

Os cenários fornecem aos seus utilizadores uma

linguagem e conceitos comuns para pensar e falar

sobre eventos actuais e ‘o que realmente importa’.

Construir e utilizar os cenários fornece bases sólidas

e partilhadas para tomada de decisões mais bem

sucedidas, por exemplo: 

• Confrontando suposições: as nossas decisões

para o futuro dependem da maneira como

pensamos que o mundo funciona. Nós

(indivíduos, governos, empresas, instituições e

grupos), todos enfrentamos decisões que são

pontos de viragem nas nossas vidas. Por vezes,

Desde que os

homens aprenderam a

disparar sem falhar, 

o pássaro de eneke

aprendeu a voar sem 

se empoleirar

– Provérbio (Igbo) Nigeriano.

Secção 8 Uso dos cenários
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Comparação de cenários e previsõesQuadro

95 

Cenários Previsões

Fonte : Shell International Limited. 

Imagens futuras 
alternativasTrajectórias múltiplas A trajectória O futuroO presente

Realidades actuais 
(mapas mentais)

lamentamos ter fracassado em algo que, se

tivéssemos sabido, poderia ter alterado a nossa

decisão – e o nosso futuro. Utilizar os cenários

pode ajudar-nos a explorar as suposições que

fazemos actualmente –  individual ou

colectivamente – sobre o futuro e pode ajudar-

nos a agir mais eficazmente no presente. Utilizar

os cenários pode ajudar-nos a compreender

mais claramente as nossas próprias aspirações e

avaliar se estão enraizadas num conhecimento

realista da nossa situação e capacidades actuais.

• Reconhecendo a incerteza: a planificação de

cenários proporciona um método de

reconhecimento e trabalho com o que não

conhecemos (e mesmo o que não conhecemos

que não conhecemos!). A incerteza torna muitas

pessoas profundamente inseguras e muitos de

nós preferem ignorá-la. No entanto, os cenários

podem ajudar-nos a explorar e identificar as

oportunidades e os riscos contidos na incerteza

e a preparamo-nos para quando o inesperado e

inimaginável acontecer.

• Alargando as perspectivas: os cenários podem

ajudar-nos a abordar ‘zonas de sombra’. Estas

podem ser áreas inteiras sobre as quais nada

sabemos e questões que, individual ou

colectivamente, não reconhecemos como

importantes para as nossas aspirações. Os

cenários ajudam a expandir a nossa visão e a

combinar as informações de muitas perspectivas

e disciplinas diferentes. Quando planificamos o

futuro, precisamos de construir um retrato mais

exaustivo do contexto mais amplo em que

estamos a agir. Mas isto não podemos fazer sós

e as nossas ‘zonas de sombra’ deixam-nos

expostos a desenvolvimentos imprevistos.

Precisamos de combinar os nossos

conhecimentos e opiniões com os

conhecimentos e opiniões de outros.

• Abordando dilemas e conflitos: os cenários

podem ajudar a esclarecer ou mesmo resolver

conflitos e dilemas com que deparam os seus

utilizadores. Os planos de acção e os processos

de decisão podem ficar ‘emperrados’. Às vezes,

devido a uma situação que exige um

compromisso difícil ou porque colegas ou partes

interessadas têm opiniões diferentes sobre o

desenrolar do futuro, ou têm valores conflituosos

e discordam sobre o que devia ser feito.

Ao construir conjuntos de cenários,

reunimos diferentes versões do futuro em

simultâneo, trabalhando com análise e intuição, e

não procurando forçar o consenso. Os cenários

permitem-nos respeitar e acomodar as

diferenças, procurando apenas defini-los mais

claramente. Muitas vezes, as origens de conflitos

e dilemas residem no que não sabemos sobre

uma situação. Em tais casos, os cenários podem

ajudar. Podem trazer uma maior clareza para

áreas difíceis de tomar decisões porque

reconhecem e focalizam no que não sabemos,

encorajando-nos a explorar a natureza das

incertezas. A vinda à superfície de conflitos e

dilemas realça o julgamento exigido de decisores

e permite-nos tomar uma acção construtiva.

Como usar o material dos cenários da SIDA

em África 

Escrever cenários é apenas um primeiro passo:

depois podem ser explorados e aplicados através de

processos interactivos que encorajam os utentes a

reflectir sobre as suas suposições e interpretações

individuais e colectivas.

Clarificar suposições, identificar objectivos,

concordar com o sucesso

É importante reconhecer que aqueles que

utilizam os cenários podem estar a fazê-lo porque

assim o quiseram ou porque são obrigados; os

motivos das pessoas utilizaremos cenários podem

variar. Em qualquer situação, é essencial que as

pessoas sejam capazes de relacionar os cenários

com os seus próprios pontos de vista e saibam onde

querem chegar. Até este ponto, é útil dar tempo às

pessoas para que explorem as suas suposições e o

que pensam de facto estar a acontecer antes de

ouvirem um novo conjunto de cenários. Isso pode

ajudá-las a relacionar mais eficazmente novas ideias
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e informações com as suas próprias preocupações e

decisões.

Além disso, o que constitui sucesso variará entre

os participantes segundo os seus objectivos. Se

possível, estes diferentes factores de sucesso devem

ser considerados e, onde for pertinente, combinados

adiantadamente. Podem ser um guia valioso para

preparar a sessão de ajuste e servir de base para

avaliação posterior da sessão.

Estes cenários podem ser utilizados como uma

base para explorar vários objectivos diferentes.

Alguns exemplos estão listados abaixo, e o Anexo 6

contém informações adicionais sobre a maneira de

utilizar os cenários.

1. Estimular a compreensão do VIH e SIDA e das

forças que moldam o seu futuro em África.

2. Estimular a sensibilidade de (e possivelmente

desafiar) percepções, crenças, suposições, e

mapas mentais mantidos sobre a SIDA e o seu

futuro possível.

3. Aumentar a compreensão mútua entre os

diferentes parceiros através da criação de uma

linguagem comum para discussões sobre o VIH

e a SIDA em África.

4. Aumentar a sensibilidade e compreensão dos

factores, forças, e incertezas fundamentais (e

relações sistémicas entre elas) que determinam o

(s) futuro(s) do VIH e da SIDA.

5. Sensibilizar para os dilemas e escolhas que

podem precisar de ser feitas.

6. Identificar as lacunas que precisam de ser

superadas, e em que sequência, a fim de levar

para a frente a organização ou país.

7. Conceber e desenvolver planos, estratégias, e

políticas, e testar ou desafiar a validade e

robustez de qualquer visão ou estratégia.

8. Analisar as situações específicas de um dado

país ou região para riscos e oportunidades

específicos.

9. Fornecer a base de uma história especifica que

deve ser contada e criar paixão e apoio para

uma política específica.

Pode parecer óbvio, mas é importante entrar em

linha de conta com as diferentes linguagens bem

como os estilos preferidos de trabalho e de

aprendizagem dos participantes antes de conceber

ou seleccionar um exercício. Por exemplo, os

materiais do cenário podem ser adaptados às

necessidades e interesses da audiência visada

(embora devam ser tomados cuidados para garantir

que isso não significa a omissão de informações

essenciais).

Por último, é importante lembrar que este

processo pode levar tempo: para alguns

participantes, novas acções e decisões podem ser

identificadas no final de uma sessão, mas muitas

vezes as pessoas precisam de tempo para digerir os

cenários antes de estarem prontos a agir.

O Anexo 6 contém vários processos

interactivos, desde exercícios simples destinados a

sensibilizar aos cenários (o que pode ser feito

rapidamente e com poucos recursos), a seminários

mais complexos tendentes a testar políticas

organizacionais e tomadas de decisão ou o

desenvolvimento de cenários específicos para países

específicos. O CD-ROM que acompanha este livro

também contém recursos adicionais.
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A prevalência nacional de VIH, a

incidência do VIH, e as estimativas e

projecções de mortalidade da SIDA usam

os últimos dados disponíveis dos finais de

2003 de ONUSIDA/OMS (UNAIDS, 2004

global report on the AIDS epidemic).

Cobertura

A percentagem da população necessitada

de um serviço e que o recebe é avaliada

separadamente para cada intervenção.

Informação sobre níveis de cobertura em

2003 está disponível para a maioria dos

países a partir de um inquérito global de

cobertura de intervenções essenciais em

Cobertura de Serviços Seleccionados

para Prevenção, Cuidados e Apoio para o

VIH/SIDA em países de renda baixa e

média em 2003 (Coverage of selected

serviços for VIH/AIDS prevention, care

and support in low and middle income

countries in 2003), the Futures

Group/POLICY Project, June 2004,

disponível em

http://www.futuresgroup.com/.

Metas de cobertura para 2007 para

cada intervenção no cenário ‘Períodos de

transição’ são:

• 100% daqueles que precisam de

serviços em 2007 em países de alta

prevalência para comunicação social,

educação, profilaxia pós-exposição, e

injecções médicas seguras;

• 75% para redução de dano;

• 70% para prevenção da transmissão

de mãe para filho;

• 60% para uso de preservativo em

relações sexuais a risco; e

• 50% para intervenções no local de

trabalho, aconselhamento e detecção

voluntários, e jovens fora da escola.

No caso de precauções universais em

contextos de cuidados de saúde (i.e.,

luvas, batas, etc.) e injecções médicas

seguras apenas, os custos nos países

com uma prevalência do VIH em adultos

superior a 1% estão incluídos como custos

relacionados com o VIH para fins desta

análise. Os custos específicos a países

para injecções médicas seguras estão

avaliados a partir de estimativas da OMS

anteriormente publicadas.

Os recursos necessários para apoio a

órfãos estão avaliados para apoio a

orfanatos, apoio comunitário, e propinas

escolares. Metas para 2007 são de apoio

a orfanatos para 5% dos órfãos,

independentemente do nível de

prevalência do VIH no país. As metas

Prevenção

Os recursos exigidos para uma

resposta alargada foram avaliados para

cada  intervenção como o número de

pessoas necessitadas de serviços

multiplicado pela cobertura (a percentagem

da população recebendo os serviços)

multiplicado pelo custo unitário (o custo de

fornecer um serviço individualmente).

Nas análises para o projecto, os

números populacionais e os custos

unitários para cada uma das sub-regiões

da África não foram alterados pelo

cenário. Apenas as taxas de cobertura

variam entre cenários. Basicamente, as

análises assumiram uma expansão rápida

ou quase de plena cobertura sob

‘Períodos de transição’. A expansão sob

‘Legados e armadilhas’ é muito mais lenta

e menos completa: as taxas de cobertura

per capita não aumentam, os programas

expandem-se apenas numa taxa de

crescimento da população. Expansão da

cobertura sob ‘Escolhas difíceis’ está no

nível médio de cobertura para cada ano

entre ‘Legados e armadilhas’ e ‘Períodos

de transição’. As actividades de

prevenção nesta análise consistem em 18

intervenções especificas, detalhadas

abaixo.

Tamanho da população

A população necessitada é diferente

para cada intervenção. Para alguns

serviços, a população necessitada

constitui um segmento da população em

geral, tais como os alunos ou mulheres

grávidas. Estas populações são

calculadas em estimativas e projecções

demográficas da Divisão de População

das Nações Unidas (United Nations

Population Division) (2003) World

population prospects: A revisão de 2002.

Estes dados são suplementados com os

indicadores económicos e sociais, tais

como percentagem de crianças em idade

escolar e percentagem de mulheres

grávidas acedendo a cuidados pré-natais

(World Bank (2004), World development

indicators).

O tamanho de certas populações

especiais (profissionais do sexo, homens

tendo relações sexuais com homens,

consumidores de drogas injectáveis,

prisioneiros, camionistas, e outros) resulta

de recomendações feitas por peritos dos

países numa série de seminários regionais

da ONUSIDA sobre orçamentação de

programas de combate ao VIH e à SIDA.

Anexo 1:
Estimativa de

custos e
cobertura

Este anexo resume os procedimentos

utilizados para estimar as despesas do

VIH e SIDA sob os cenários que

apoiam o projecto SIDA em África:

Três cenários em 2025. Para mais

detalhes sobre cada uma das 26

intervenções analisadas, os

documentos relativos estão

disponíveis1. O texto resume as

abordagens tomadas para cada uma

das áreas de intervenção: prevenção;

cuidados e tratamento; e apoio às

crianças órfãs e vulneráveis.



para assistência comunitária e apoio em

propinas escolares variam segundo

estabelecimento de prevalência,

começando em 5% de órfãos em

contextos de baixa prevalência e

aumentando para 20% em contextos de

alta prevalência.

Como foi acima descrito, pensa-se

que a cobertura para o cenário  ‘Legados

e armadilhas’ está nos níveis actuais, com

a provisão a expandir apenas segundo a

taxa de crescimento da população, e o

cenário ‘Escolhas difíceis’ está ao nível da

média anual entre ‘Períodos de transição’

e ‘Legados e armadilhas’.

As 18 intervenções incluídas, e a

cobertura e outras suposições a elas

associadas, são as que se seguem.

Intervenções na população em geral

• Comunicação social2

• Aconselhamento e detecção

voluntários3

Populações vulneráveis

• Jovens na escola4

• Jovens fora da escola5

• Profissionais do sexo6

• Homens que têm relações sexuais

com homens

• Consumidores de drogas injectáveis

• Trabalhadores do sector formal

• Populações especiais tais como

prisioneiros, camionistas e pessoal

das forças de defesa e segurança7

• Pessoas vivendo com o VIH8

Prestação de servicos

• Distribuição do preservativo: sector

público9

• Marketing social do preservativo

• Segurança sanguinea10

• Tratamento de ITS11

• Prevenção da transmissão de mãe

para filho12

• Profilaxia Pós-Exposição13

• Injecções médicas seguras14

• Precauções universais15.

Custos unitários

Para a maioria das intervenções, os custos

unitários são tomados de informação

fornecida pelo perito do país numa série de

seminários acima mencionados. Estes

custos unitários são utilizados para todos

os anos. Podem alterar-se com o tempo à

medida que os programas se expandem.

Por exemplo, os custos unitários podem

diminuir à medida que a cobertura

aumentar, graças a economias de escala

ou novas formas de prestação de serviços.

Contudo, isso parece improvável para a

maioria dos serviços de prevenção. Alguns

serviços já são fornecidos a uma escala

nacional, tais como educação sobre SIDA

baseada na escola, fornecimento de

preservativos, comunicação social, e

segurança do sangue. Alguns custos

unitários podem aumentar à medida que as

populações que são mais difíceis de

alcançar começam a ser cobertas. Por

último, os outros custos são baseados em

modelos de extensão (tais como os

programas de profissionais do sexo) ou

visitas de pacientes (como tratamento de

IST) onde há poucos motivos para esperar

que os custos unitários se alterem com a

escala. Programas mais recentes, tais

como aconselhamento e detecção

voluntários (ADV) e prevenção da

transmissão de mãe para filho (PTMPF),

podem ser mais ou menos dispendiosos à

medida que os provedores de serviços

aprendem como melhor prestar os

serviços.

Os custos unitários para provisão de

apoio aos órfãos são também derivados de

seminários a nível nacional e literatura em

geral, onde disponível. Quando estes

custos específicos não estão disponíveis,

utilizam-se médias gerais.

Descrições detalhadas dos cálculos

para cada intervenção estão disponíveis

num CD-ROM acompanhando este livro.

Cuidados e tratamento

Sob ‘Períodos de transição’, atinge-se

um nível elevado de cobertura do

tratamento do VIH chegando a 60%

daqueles que precisam da terapia anti-

retroviral em 2013, e mais de 70% em

2025. A cobertura dos cuidados e

tratamento é de longe fraca em ‘Legados

e armadilhas’; a cobertura dessas

intervenções em ‘Escolhas difíceis’ está

entre as duas.

A metodologia é apresentada em maior

detalhe num artigo de Bertozzi et al (no

prelo) em Health Policy disponível em

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2003.1

2.01016.

Os recursos necessários para

cuidados e tratamento são avaliados para

as cinco seguintes intervenções:

• Cuidados paliativos17

• Diagnóstico da infecção por VIH

(teste de detecção do VIH)18

• Tratamento de infecções oportunistas19

• Profilaxia para infecções

oportunistas20

• Terapia anti-retroviral altamente activa

(HAART), que inclui:

– Serviços laboratoriais para controlo

de sucesso/falhanço do tratamento21

– Serviços laboratoriais para controlo

da toxicidade

– Apoio nutricional para pacientes

malnutridos

– Custos de medicamentos22.

Os recursos necessários para cada

intervenção são avaliados multiplicando:

(i) A população total necessitada; por

(ii) A cobertura (percentagem da

população necessitada que recebe o

serviço); por

(iii) O custo unitário de fornecimento do

serviço.

População necessitada

A população necessitada é definida

como pessoas seropositivas ao VIH que

apresentam sintomas de SIDA. Como

não existe um registo preciso de tais

pessoas, o número é avaliado com base

na suposição que, na ausência de

tratamento com os medicamentos anti-

retrovirais uma transição individual do VIH

para SIDA no mundo em

desenvolvimento tem uma esperança de

vida de 2 anos. Os modelos

epidemiológicos específicos de país da

OMS/ONUSIDA geram estimativas da

incidência anual da SIDA (na ausência de

medicamento anti-retroviral para

tratamento) e essas estimativas foram

utilizadas aqui.

Taxas de cobertura

As taxas de cobertura iniciais para

HAART, profilaxia para infecções

oportunistas, e testes para detecção do

VIH foram recolhidas de dados de

cobertura de serviços relacionados com a

SIDA publicados pela OMS, quando

disponíveis23. Para os países para os

quais nem todos os dados estavam

disponíveis, os valores em falta foram

imputados com base nos dados

disponíveis do país e dados de outros

países. Para os países que não

disponham de dados de cobertura, foram

usadas as médias regionais.

Para os cuidados paliativos, a

cobertura inicial está avaliada como a

mediana da cobertura de um conjunto de

serviços de saúde básicos (cuidados pré-

natais, partos atendidos, cobertura da

9
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adultos. Um órfão é considerado como

uma criança com menos de 18 de idade

que perdeu um ou ambos os pais devido

à SIDA ou a outras causas.

Em países com níveis elevados de

prevalência do VIH, as crianças órfãs

devido à SIDA constituem um grande

número de todos os órfãos, enquanto em

países com baixos níveis de prevalência

do VIH a maioria dos órfãos são devido a

outras causas. Como com injecções

seguras e precauções universais, os

custos de cuidados dos órfãos estão

incluídos nesta análise apenas para

países com uma prevalência nacional de

VIH em adultos de 1% ou maior.

Política, gestão,
administração, pesquisa,
avaliação, e monitoria

Para implementar uma resposta alargada,

há muitas funções de apoio exigidas que

não se relacionam directamente com o

número de pessoas a receber serviços

específicos. O custo dessas funções de

apoio calcula-se como 5% das exigências

totais para prevenção, cuidados e

tratamento, e apoio a órfãos.

Formação e infra-estruturas

Recursos adicionais podem ser

necessários para formação e infra-

estruturas. Por exemplo, a formação de

professores e o reforço de sistemas para

a logística de distribuição de preservativos

e programas de PTMPF estão

explicitamente incluídos nos custos de

prevenção. Para outras intervenções (tais

como ADV, tratamento de IST, e

programas de extensão para populações

vulneráveis) os custos de formação e

instalações podem ser incluídos no custo

unitário. Os custos de formação para

trabalhadores de cuidados de saúde

fornecerem tratamento avançado não

estão explicitamente incluídos, mas

devem ser pequenos em comparação

com os custos totais de tratamento.

Não estão incluídos dois tipos de

custos de formação e infra-estruturas.

Um é a formação superior para o pessoal

de saúde, tal como escolas médicas para

quem estuda medicina e escolas de

enfermagem para quem estuda

enfermagem. Essa formação, se iniciada

agora, teria pouco efeito na capacidade

do país de atingir as metas de cobertura

em 2010, mas seria crucial para atingir

objectivos a prazos mais longos. Da

mesma maneira, estas estimativas não

incluem os custos de expansão da infra-

estrutura para que uma percentagem

maior da população tenha acesso a

escolas e unidades sanitárias. Essa

expansão levaria demasiado tempo para

ter um grande impacto nos quatro anos

seguintes, mas seria crucial para a

expansão de serviços a um prazo mais

longo.

imunização DPT3, e cobertura da terapia

directamente observada para a

tuberculose [DOTS]). Para o tratamento

de infecções oportunistas. A cobertura

inicial é estimada como uma fracção da

cobertura dos cuidados paliativos.

Para as taxas de cobertura nos anos

subsequentes, em ‘Períodos de

transição’, a cobertura inicial foi acrescida

usando uma taxa de crescimento24 que é

uma função da riqueza do país, ajustada

pelo fardo actual do VIH (prevalência do

VIH) e a capacidade anteriormente

demonstrada do país para aumentar a

cobertura dos serviços de saúde

(estimada como a diferença entre a

cobertura de imunização observada e a

cobertura prevista pela riqueza do país). 

A taxa de crescimento ajusta a cobertura

para cada ano, adicionando uma

percentagem (a taxa de crescimento) da

população não coberta. Utilizando esta

metodologia, foram estimadas as taxas

de cobertura por intervenção por ano.

Para manter consistência, foi imposto um

constrangimento que a taxa de cobertura

de HAART < taxa de cobertura da

profilaxia de infecção oportunista (IO) <

taxa de cobertura do tratamento de IO <

taxas de cobertura de cuidados paliativos.

Custos de intervenção per capita

Os custos de intervenção per capita

usam os custos unitários para

intervenções que foram avaliadas no

‘papel’, ajustadas com informação

recente sobre novos preços negociados

com os fornecedores de medicamentos e

de diagnóstico, em particular para o

tratamento HAART e monitoria

laboratorial.

Cuidados a órfãos

Um grande número de crianças ficaram

órfãs nos últimos anos. Muitas delas

estão ao cuidado de membros da família,

mas um número importante necessita de

um certo tipo de assistência pública.

Algumas crianças podem ser colocadas

em orfanatos enquanto outras podem

receber assistência nas comunidades

onde vivem. Esta análise considera três

tipos de cuidados para órfãos: cuidados

em orfanatos, cuidados comunitários, e

subsídios para frequência escolar. O

número de órfãos é avaliado pelo

ONUSIDA para cada país na base do

número avaliado e padrão de mortes de
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1Para um tratamento de extensão intermédiario da

rapida expansão de intervenções durante 2007, Vide

Futures Group and UNAIDS, Methods: Prevention,

Care and Treatment, and Orphan Support, disponível

em j.stover@tfgi.com.
2 O número de campanhas nacionais necessárias por

ano multiplicaram-se por custo por campanha.
3 Os serviços de ATV (não incluindo o teste

diagnóstico que pode ocorrer como parte dos services

cuidados e tratamento) assumindo que o teste annual

para as populações de maior risco (trabalhadoras de

sexo, HSH, e UDI em países onde a prevalência do

VIH em tais grupos é de 5% ou mais); testes em cada

10, 7, 3, ou 2 anos dependendo do nível de

prevalência do VIH no país para populações de risco

médio (trabalhadoras de sexo, HSH e UDI em países

onde a prevalência do VIH nesses grupos é menos de

5% mais todos homens e mulheres com parceiros

sexuais múltiplos) e testes uma vez na faixa etária dos

20 para pessoas em populações de baixo risco.
4 O número de jovens no ensino primário e secundário

é estimado como a população dos 6–11 e 12–15 anos

de idade multiplicado pela taxa bruta de matriculas no

ensino primário e secundário (World Bank, World

development indicators). O número de professores

necessários é estimado dividindo o número de

estudantes pelo número médio de estudantes por

professor. O número de professors precisando de

formação num dado ano constitui o número total de

professors do ensino primário e secundário

multiplicado pela cobertura e dividido pela frequência

da formação. Se assume que os professores precisam

de ser formados ou receber capacitação de

actualização de três anos em três anos.
5 O número de jovens fora da escola constitui a

diferença entre o número total de jovens dos 6–11 e

12–15 anos de idade menos aqueles na escola. Estes

jovens precisam de ser alcançados através de

programas de extensão de aconselhamento de pares.
6 Para todas as populações vulneráveis incluindo

trabalhadoras de sexo, homens que têm relações

sexuais com homens, e utilizadores de drogas

injectáveis, o número de pessoas no grupo é

multiplicado pela cobertura para determinar o número

recebendo services e pelo custo unitário para

determinar os recursos necessários. Para as

trabalhadoras do sexo e homens que tem relações

sexuais com homens, também calculámos o número

de preservativos necessários e o custo da sua

provisão.
7 Identificado pelos peritos de país para cada país.

Nenhuma estimativa é feita para os países não

fornecendo dados sobre populações especiais.
8 Apenas para aqueles que não estão em tratamento,

estimado como o número recentemente identificado

como de seropositivos através do ATV (o número de

pessoas testadas multiplicado pela taxa de

prevalência) multiplicado pelo tempo médio do ATV até

que o tratamento seja necessário (assumido ser de

três anos).
9 Os preservativos podem ser fornecidos através dos

programas de distribuição do sector público ou

através do marketing social do preservativo. 

A necessidade de preservativos constitui o número

total de actos sexuais de alto risco. Actos sexuais de

alto risco são definidos como aqueles envolvendo

trabalhadoras de sexo e clientes, homens que tem

relações sexuais com homens, e relações ocasionais,

mais todos os actos maritais onde um ou ambos os

parceiros também têm parceiros externos. Os dados

sobre homens e mulheres com parceiros múltiplos

provêm dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da

MEASURE (http://www.measuredhs.org) e do Inquérito

de Grupo de Indicadoer Múltiplos do UNICEF (Multiple

Indicator Cluster Survey-MICS)

(http://www.childinfo.org). A necessidade de

preservativo é aumentada em 10% para tomar em
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conta o disperdicio e perda. O preservativo feminino é

assumido de perfazer 10% dos preservativos

distribuidos através do marketing social e 5% dos

preservativos usados no sexo comercial.
10 O número de unidades de sangue que precisam de

exame é baseado nas taxas de transfusão per capita

da base de dados de segurança sanguinea da OMS.
11 A necessidade de tratamento de ITS consiste em

homens e mulheres com ITSs sintomáticas e acesso

aos services de cuidados de saúde mais o número de

casos de sífilis entre mulheres que são dectectados

através da avaliação pré-natal. O acesso aos casos de

saúde em 2003 é definido como a mediana de quatro

indicadores: a percentagem de mulheres grávidas que

tiveram alguns cuidados pré-natais, a percentagem de

nascimentos atendidos pelo pessoal sanitário,

vacinações na infancia (a percentagem de crianças

com menos de 24 meses de idade recebendo um

pacote completo de vacinações), e a percentagem da

população com acesso ao Curso Breve da Terapia

Directamente Observada (DOTS) para o tratamento de

tuberculose (OMS). Os dados são do Banco Mundial,

World development indicators, e da OMS, Global

tuberculosis control: Surveillance, planning, financing,

WHO report 2003. O acesso aumenta no futuro

baseado na capacidade de um país de expandir o seu

sistema de saúde rapidamente dada a vontade política

e os recursos necessários. Para as taxas de cobertura

nos anos subsequentes a taxa de cobertura inicial é

aumentada usando uma taxa de crescimento que é

uma função da riqueza do país, ajustada pelo fardo

actual do VIH (prevalência do VIH) e a capacidade do

país anteriormente demonstrada para aumentar os

serviços de saúde (estimado como a diferença entre a

cobertura observada de vacinações e a cobertura

prevista pela riqueza do país). A taxa de crescimento

ajusta a cobertura para cada ano acrescentando a

cobertura anterior, uma percentagem (a taxa de

crescimento) da população não coberta (100% = a

taxa de cobertura no ano anterior). Usando esta

metodologia, são estimadas as taxas de cobertura por

intervenção por país por ano.
12 Os recursos necessários para programas de

PTMPF incluem os custos de aconselhamento e

testagem para mulheres grávidas, os custos de

fortalecimento dos services pré-natais e de parto para

fornecer a PTMPF, os cutos da terapia anti-retroviral

para aquelas mulheres que são sero-positivas, e os

custos da fórmula do leite para aquelas mulheres que

escolhem não amamentar. O programa aqui utilizado

se baseia nas actuais recomendações da OMS que

incluem aconselhamento e testagem para mulheres

grávidas, a terapia anti-retroviral para mulheres sero-

positivas (doses diárias de AZT iniciando em 28

semanas mais uma dose única de Nevirapina para a

mãe desde o inicio do trabalho e uma dose única para

o bebé dentro de 48 horas após o parto), a fórmula

para aquelas que escolhem não amamentar, e o

aconselhamento sobre planeamento famíliar para

permitir que os casais atinjam as suas futuras

intenções de fertilidade. As taxas de cobertura são

aplicadas apenas para as mulheres que frequentam os

services pré-natais para determinar o número de

mulheres recebendo aconselhamento e testes. 

Os custos estimados do fortalecimento do sistema se

baseiam no número de mulheres sero-positivas. 

A aceitação do planeamento famíliar se baseia desde o

princípio na demanda não satisfeita de planeamento

famíliar conforme medida pelos diversos inquéritos

nacionais. A falta de disponibilidade é apenas um dos

motivos que os casais têm necessidades não

satisfeitas de planeamento famíliar. Portanto, se

assume que 25% daqueles que frequentam os

services de PTMPF com uma necessidade não

satisfeita de planeamento famíliar aceitariam isso se o

planeamento famíliar estivesse facilmente disponível

nos locais de PTMPF.

13 Assumindo que todos os países usariam pelo

menos 50 kits por ano mais um kit adicional para cada

milhar de população.
14 Estimativas do número de injecções não seguras e

os custos de tornar todas as injecções seguras foram

preparados pela OMS (Dziekan G, et al (2003) O

custo-eficácia de politicas para o uso apropriado e

seguro de injecções em contextos de cuidados de

saúde, Bulletin of the World Health Organization,

81(4):277–285). Esses custos regionais são absorvidos

pelos países individualmente na base do número total

de injecções não seguras. As injecções não seguras

são estimadas como as injecções totais multiplicadas

por estimativas regionais da proporção que não são

seguras. O número total de injecções é estimado do

número regional de injecções per capita (incluindo as

vacinações de crianças) e a população total de cada

país.
15 Calculado como custo anual por cama hospitalar.

Os dados sobre o número de camas hospitalares per

capita são do Banco Mundial, World development

indicators. Como com as injecções seguras, os custos

da precaução universal são apenas incluidos para

aqueles países com uma taxa de prevalência nacional

em adultos de 1% ou mais.
16 Bertozzi S, et al (2004) Estimating resource needs

for VIH/AIDS health care services in low-income and

middle-income countries. Health Policy 69(2):189–200.
17 Assume-se que os cuidados paliativos ocorrem nos

últimos anos de vida. No caso do paciente ter acesso

aos medicamentos anti-retrovirais, o tratamento

paliativo é adiado até o tratamento anti-retroviral falhar.
18 Teste inicial e de confirmação realizado quando

existe uma suspeita clínica de infecção por VIH.
19 O custo de tratamento das infecções oportunistas

durante o período de vida de um adulto VIH-positivo.

Como com os cuidados paliativos, isso é assumido de

ocorrer durante os últimos dois anos de vida. 

A HAART não é assumida de alterar os custos gerais

de tratamento das IO, mas pelo contrário de adiá-lo

para a sobrevivencia incremental do tempo conferido

pela terapia anti-retroviral. O custo de tratamento

adiado é descontado com o resultado que o presente

valor liquido de tratamento das IO ao de um paciente

recentemente registado em HAART é inferior ao de um

paciente que não receberá a HAART.
20 Custos de medicamentos e custos de prestação de

serviços. Parte-se do princípio que metade da população

em HAART tem uma resposta imunológica à terapia

suficientemente boa para poder continuar a profilaxia OL.
21 Assumir reduções de custos para testes de contagem de

CD4 e carga viral para o nível negociado com os fabricantes

de diagnóstico através da PAHO para a América Latina.
22 A diferenciação do preço para os medicamentos

anti-retrovirais com o preço minimo se aplica para

todos os países de baixa renda, e o preço máximo nos

países mais ricos de média renda, com um aumento

linear para os outros países de renda média em

proporção do seu PIB per capita. Além disso, o preço

mínimo foi aplicado para todos os países de renda

média com a prevalência do VIH em excesso de 5%

(i.e. África do Sul e Botswana). Os custos de cuidados

para crianças vivendo com VIH se estima ser de 70%

do custo de adultos específicos do país.
23 WHO (2002) Coverage of selected health services

for VIH/AIDS prevention and care in less developed

countries in 2001. Geneva.
24 Mesmo sem mudanças fundamentais na infra-

estrutura, o acesso aos services de saúde

relacionados com o VIH e SIDA pode crescer dentro

dos actuais constrangimentos. As mesmas instalações

e pessoal utilizados para fornecer cuidados gerais de

saúde podem ser utilizados para cuidados de doenças

relacionadas com a SIDA. Para modelar o aumento na

cobertura dentro dos actuais constrangimentos, foi

estimada uma taxa de crescimento para cada país.
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Dados
• Os dados do programa de combate ao

VIH e à SIDA foram calculados e fornecidos

pelo Futures Group (ver Anexo 1 para as

suposições  em relação às componentes

do programa). Foi assumido que:

• Aproximadamente 80% dos custos do

programa estariam provavelmente sob

alçada dos orçamentos nacionais de

saúde, enquanto os restantes 20%

seriam distribuídos entre outros

ministérios, com a educação a tomar

uma grande proporção.

• Os custos dos programas de combate ao

VIH e à SIDA propostos seriam adicionais

aos outros compromissos nacionais de

saúde e exigências financeiras.

• Os dados sobre despesas de saúde

foram baseados no Relatório Mundial de

Saúde da OMS (WHO World Health

Report) (relatório de 2004 contendo

dados de 2001: ver

http://www.who.int/whr/2004)

fornecendo informação para:

• Despesas totais em saúde como uma

percentagem do PIB;

• Despesas gerais do governo em saúde

como uma percentagem das despesas

totais em saúde;

• Despesas privadas em saúde como

uma percentagem das despesas totais

em saúde;

• Recursos externos para a saúde como

uma percentagem das despesas totais

em saúde.

• Os dados económicos (PIB) para 2001

foram tirados dos Indicadores de

Desenvolvimento Mundial do Banco

Mundial (World Development Indicators

(WDI) e utilizados para calcular

quantidades monetárias per capita para

as despesas do sector de saúde (ver

http://www.worldbank.org/)

• O crescimento económico – crescimento

real do produto interno bruto (GDP) – foi

calculado e expresso sem considerar a

inflação, as flutuações das taxas de

câmbio, etc. Os dados exprimem o

crescimento económico agregado, não o

crescimento per capita.

• Os dados do crescimento populacional

foram baseados na variante da projecção

média da Divisão de População das

Nações Unidas (ver World Population

Prospects: the 2002 Revision, disponível

em http://esa.un.org).

• Os dados sobre população variam entre

os cenários, reflectindo o impacto dos

programas de combate ao VIH e à SIDA

propostos e o efeito da epidemia no

número de mortes e de nascimentos.

• ‘Legados e armadilhas’ mostra a mais

baixa estimativa da população relativa

devido a taxas elevadas de mortes pela

SIDA e número pequeno de nascimentos.

‘Períodos de transição’ tem a mais elevada

população, uma vez que mais mortes são

evitadas e mais nascimentos são

registados. Os números de população no

cenário ‘escolhas difíceis’ estão entre

valores dos outros dois cenários – taxas de

mortalidade mais altas que no cenário

‘períodos de transição’ são equilibradas por

esforços bem sucedidos de prevenção.

• A partir dos dados existentes, não é

evidente como as despesas de saúde

associadas ao VIH e à SIDA serão divididas

entre o governo, contribuintes externos e

privados, bem como as contribuições

individuais, embora alguns dados

específicos de países e de regiões possam

ser utilizados para fazer suposições.

• Dados da África australl1 (excluindo a

República da África do Sul) sugerem

que 10–15% das despesas totais do

combate ao VIH e à SIDA provêm das

despesas centrais do governo, com o

remanescente de fontes de assistência

pública para o desenvolvimento (APD).

Estimativas de trabalho do Senegal2

sugerem que a contribuição da

população para as despesas totais de

saúde é aproximadamente 10%,

enquanto dados do Ruanda sugerem

que mais de 90% das despesas com o

VIH e a SIDA são privadas3.

• A suposição de trabalho para este modelo

foi que, em termos agregados, ‘Escolhas

difíceis’ e ‘Períodos de transição’ ambos

veriam 10% das despesas do programa

de combate ao VIH e à SIDA provir de

contribuintes privados, enquanto no

cenário ‘legados e armadilhas’ isso seria

mais elevado – cerca de 20%.

• Em todos os três cenários, em termos

agregados, assume-se que a APD

cobre 80% dos custos de programas

de combate ao VIH e à SIDA em 2003 e

gradualmente até 2025.

• Em ‘Escolhas difíceis’ e ‘Períodos de

transição’, os orçamentos de saúde

nacionais crescem, algumas vezes

como resultado de aumentos de

orçamentos governamentais, e a APD é

gradualmente reduzida. Como os

custos dos programas de combate ao

VIH e à SIDA propostos são adicionais a

despesas básicas de saúde, a APD

continua a desempenhar um papel

significativo no financiamento do sector

Anexo 2:
Modelando
suposições
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de saúde em geral, bem como da

programação especifica ao VIH e SIDA.

• No cenário ‘Legados e armadilhas’, as

economias lentas não crescem

suficientemente para continuar a

assumir uma parte crescente dos

custos dos programas de VIH e SIDA. A

APD e as despesas privadas continuam

a ser a principal fonte de financiamento.

Tratamento de dados e
terminologia
• O modelo de equilíbrio parcial simples

desenvolvido para este projecto não

Variável Levantamento Suposições e impacto

Escolhas difíceis: 
A África assume uma posição

Legados e armadilhas: 
O remoinho

Períodos de transição: 
A África vence

Modelando suposições e seus impactosQuadro

96 

a 1% do levantamento, não 1% do PIB.

Nota: ASS: África subsariana.

Fonte: UNAIDS AIDS in Africa Scenarios Project.

 

Média de 2% de crescimento anual 
do PIB, não considerando a inflação, 
crescimento populacional, etc.

O PIB cresce de 60%.

Aumento de 10% no rendimento per
capita no norte da África e na África 
austral,  estagnação nos 
rendimentos per capita na África 
central e ocidental  e perda de 10% 
na África oriental devido a 
crescimento sustido da população.

Aumento anual de 0.75% na quota 
do PIB.

(As despesas públicas aumentam 
durante o crescimento liderado pelo 
sector público e algum aumento em 
assistência.)

Níveis de 2025:
África oriental 36.4% do PIB; África 
central e ocidental 23.9%; África 
austral 28.5%; África do norte 22.5%.

A quota aumenta em 1% por ano de 
2014 até o orçamento de saúde 
atingir 13.2% do orçamento 
governamental.

Aumento inicial  depois um declínio 
para programas específicos ao VIH 
e SIDA. Preparação gradual 
pós-2015 para intervenções 
adicionais para o VIH, por ex. 
paludismo, doenças da infância, 
tuberculose, etc.

Média de 1.5% de crescimento anual 
do PIB, não considerando a  inflação, 
crescimento populacional, etc.

O PIB cresce um pouco menos de 
40%.

Estagnação no rendimento per
capita na África do norte e África 
austral, quase 20% de perda de 
rendimento per capita na África 
central, ocidental e oriental devido a 
um forte crescimento populacional.

Estagnação 

(As despesas públicas continuam 
uma proporção constante do PIB.)

A quota aumenta em 0.5% por ano. 
A quota das despesas públicas em
saúde aumentam para as seguintes 
percentagem  das despesas 
públicas em 2025:

África oriental: 9.9%
África central e ocidental: 10.6%
África austral: 11.3%
África do norte: 9.9%.

Erráticas. Crescimento inicial e depois 
declínio. Aumento para finais de 2015 
depois declínio. As proporções de 
contribuições em termos de 
percentagem do PIB constantes mas 
diminuição em termos de US$ per 
capita à medida que o PIB não 
consegue acompanhar o 
crescimento populacional.

Crescimento real de 4% per capita 
por ano, não considerando a inflação, 
crescimento populacional, etc.

O PIB cresce por um factor de 2.5.

O rendimento per capita cresce em 
70% no norte da África e na África 
austral e em cerca de 40% na África 
central, ocidental e oriental. 

Aumento anual de 1% na quota do 
PIBa na África austral e na África 
central e ocidental, aumento de 
0.5% na África oriental, e aumento 
de 1.5% na África do norte até
2014, depois 0.5%.

(As despesas públicas aumentam 
graças a aumento da base 
tributária, mais ajuda e uma política
fiscal mais livre.)

Níveis de 2025:
África oriental: 33.9% do PIB, África 
central e ocidental 24.8%; África 
austral 29.5%; África do norte 22.1%.

A quota das despesas públicas
para a saúde aumenta em 15% das 
despesas públicas aumentando as 
quotas como se segue:

África oriental: 1% até  2014, 
depois 4%
África central e oriental: 1% até 
2014, depois 3.5%
África austral: 1% até  2014, depois 
3%
África do norte: 1% até 2014, 
depois 3%.

Aumento rápido no sentido de 
2015, depois os níveis são 
mantidos.

O PIB per capita 
declinou de cerca de 
20% para cerca de 
US$ 460 per capita na 
ASS desde 1990. 
É menor na África 
oriental e ocidental e 
maior na África central.

Actualmente 30% do 
PIB na África oriental, 
20% na África central e 
ocidental, 24% na 
África austral e 9% na 
África do norte.

Despesas públicas em 
levantamento de saúde 
como uma 
percentagem do 
orçamento 
governamental 
(agregados):

África oriental: 6.55%
África central e 
ocidental: 9.46%
África austral: 10.16%
África do norte: 8.9%.

Ajuda externa como 
uma proporção das 
despesas públicas de 
saúde (agregados):

África oriental: 51%
África central e 
ocidental: 46%
África austral: 44%
África do norte: 12%.

Crescimento 
económico

Crescimento da 
despesa pública

Crescimento nas 
despesas de 
saúde pública 
financiadas 
internamente 

Crescimento nas 
despesas de 
saúde pública 
financiadas 
externamente

visa ser exaustivo, e não atinge a

complexidade e abrangência atingida

com um modelo de equilíbrio geral.

• Os números descritos em cada cenário

são o resultado de extrapolações

lineares de tendências dentro de cada

cenário. Eles devem ser tomados não

como previsões mas uma tentativa

plausível para modelar e explicar os

custos dos programas do VIH e SIDA

em cada cenário.

• Todas as quantias resultantes (US$) estão

expressas em termos de dólares em 2002,

mas baseadas em dados do PIB de 2001.

Os cenários e as suposições específicos ao

tema estão indicados na tabela acima.

1 Martin HG (2003) A comparativa analysis of the financing

of HIV/AIDS programmes in Botswana, Lesotho,

Mozambique, South Africa, Swaziland and Zimbabwe.

Research Progrsmme on the social Aspect of HIV/AIDS and

Health. Cape Town, Human Sciences Research Council.
2 Vinard P, et al (2003) Analysis of HIV/AIDS expenditures in

Nationale de Recherches sur le Sida (2003) Economics of

AIDS and access to HIV/AIDS care in developing countries,

issues and challenge, pp.459–482. Paris, France, ANRS.
3 Schneider P, et al (2000) Rwanda national health account

1998, Technical Report No. 53 Partnerships for Health

Reform Project. Bethesda, MD, Abt Associates Inc.
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Síndroma de imunodeficiência

Adquirida (SIDA)

A SIDA é uma doença fatal causada pelo

VIH, o vírus de imunodeficiência humana .

O VIH destroi a capacidade do corpo de

combater a infecção e a doença, que

pode por último levar à morte.

Actualmente, há medicamentos que

podem abrandar a replicação do vírus,

mas não curam da SIDA. 

Adesão

O grau em que um doente toma a sua

medicação conforme o calendário

prescrito  (também referido como

‘cumprimento’).

Terapia anti-retroviral (ART)

Tratamento que usa medicamentos anti-

retrovirais para suprimir a replicação viral

e melhorar os sintomas. Uma terapia anti-

retroviral eficaz exige o uso simultâneo de

três ou quatro medicamentos anti-

retrovirais segundo o especificado nas

“Directivas da OMS para uma abordagem

de saúde pública, expansão da terapia

anti-retroviral em contextos de recursos

limitados’ (Junho de 2002). Tais directivas

(disponíveis em http://www.who.int/VIH/

pub/prev_care/pub18/en/) visam apoiar e

facilitar gestão devida e expansão da

terapia anti-retroviral, prestando

tratamento de primeira e segunda linha

para adultos e para crianças, motivos

para mudar os ARVs, monitorização dos

pacientes, efeitos colaterais da ART e

recomendações especificas para certos

subgrupos de pacientes.

ARV

(Medicamento) Anti-retroviral.

Epidemia

Doença que se propaga rapidamente

através de um segmento demográfico da

população humana, como, por exemplo,

todas as pessoas de uma determinada

área geográfica; uma base militar, ou

unidade populacional semelhante; ou

todos os indivíduos de uma certa idade

ou sexo, tais como crianças ou mulheres

de uma região. As doenças epidémicas

podem propagar-se de uma pessoa para

outra pessoa ou de uma fonte

contaminada, como comida ou água.

Epidemiologia

Ramo da ciência médica que trata do

estudo da incidência, distribuição e

controlo de uma doença numa população.

Organizações baseadas na fé

Termo utilizado para descrever

organizações tais como igrejas e outras

organizações religiosas.

Produto interno bruto (PIB)

Valor de todos os produtos e serviços

finais produzidos num país num ano (vide

também produto nacional bruto). O PIB

pode ser calculado adicionando todos os

rendimentos, salários, juros, lucros,

rendas ou despesas, consumo,

investimentos, compras do governo e

exportações liquidas (exportações menos

importações) de uma economia. Ambos

os resultados devem ser os mesmo

porque as despesas de uma pessoa são

sempre os rendimentos de outra pessoa,

daí que a soma de todos os rendimentos

deve igualar a soma de todas as

despesas.

Rendimento nacional bruto (RNB)

Anteriormente conhecido como ‘produto

nacional bruto’, o rendimento nacional

bruto compreende o valor total de bens e

serviços produzidos dentro de um país

(i.e. o seu ‘produto nacional bruto’),

juntamente com o rendimento total

recebido de outros países (especialmente

juros e dividendos), menos quaisquer

pagamentos semelhantes feitos para

outros países.

Terapia anti-retroviral altamente

activa (HAART)

Nome atribuído aos regimes de

tratamento recomendados pelos

principais especialistas de VIH para

suprimir de forma agressiva a replicação

viral e o progresso da doença do VIH.

Mais recentemente, desenvolveram-se

medicamentos para impedir a entrada do

vírus na célula. O regime normal de

HAART combina três ou mais

medicamentos diferentes que podem ser

combinados numa única fórmula de

‘combinação de dose fixa’ (FDC). Tais

regimes de tratamento provaram que

reduzem a quantidade do vírus que não

se pode detectar no sangue do paciente

(embora ainda não possam remover

completamente o vírus do corpo e assim

não são uma ‘cura’ para o VIH).

Incidência do VIH

A incidência do VIH (algumas vezes

referida como incidência cumulativa) é a

proporção de pessoas que ficaram

infectadas com VIH durante um período

Anexo 4: 
Glossário
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Vigilância

Contínua e sistemática recolha, análise e

interpretação de dados sobre uma

doença ou estado de saúde. A recolha de

amostras de sangue para fins de

vigilância diz-se vigilância serológica.

Vacinas

Substância que contém componentes

antígenos de um organismo infeccioso.

Ao estimular uma resposta imunitária –

mas não a doença – protege-nos de uma

subsequente infecção por aquele

organismo. Pode haver vacinas

preventivas (por ex. sarampo ou papeira)

bem como vacinas terapêuticas

(tratamento).

Países em 
desenvolvimento
Combate contra a 
SIDA
Grupos de risco (maior 
risco)
VIH/SIDA
VIH/SIDA

Epidemia do VIH/SIDA
Prevalência do 
VIH/SIDA
Prevenção do 
VIH/SIDA
Teste do VIH/SIDA
Mais vulneráveis a 
infecção
Pessoas vivendo com 
VIH/SIDA
Taxas de prevalência
Grupos vulneráveis 

Preferido Antigo 

Países de baixa e média 
renda
Resposta à SIDA

Populações chave em 
maior risco
VIH e SIDA
Doença por VIH ou por 
SIDA
Epidemia de SIDA
Prevalência do VIH

Prevenção do VIH

Teste do VIH
Mais prováveis de 
estarem expostos ao  VIH
Pessoas vivendo com 
VIH e SIDA
Prevalência
Mais susceptíveis de 
estarem expostos ao  
VIH

Termos antigos e termos 
actualmente preferidos 
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de tempo específico. ONUSIDA refere-se

normalmente ao número de pessoas (de

todas as idades) ou crianças (0–14 anos)

que ficaram infectadas durante o ano

anterior.

Infectado com o VIH

Distinto de VIH-positivo (que pode

algumas vezes ser um resultado de teste

positivo falso, especialmente em bebés

até os 18 meses de vida), o termo

infectado com VIH é geralmente utilizado

para indicar que há evidência de que o

VIH foi encontrado através de um teste

de sangue ou de tecidos.

Prevalência do VIH

Geralmente atribuída como uma

percentagem, a prevalência do VIH

quantifica a proporção de pessoas com

VIH numa população num ponto

específico de tempo. O ONUSIDA

normalmente reporta a prevalência do VIH

entre adultos, dos 15–49 anos.

Vírus da imunodeficiência humana

(VIH)

Vírus que enfraquece o sistema

imunitário, desenvolvendo finalmente a

doença da SIDA. Visto que o VIH significa

‘vírus de imunodeficiência humana’, é

redundante referir-se ao vírus VIH.

Infecções oportunistas

Doenças causadas por diversos

organismos, alguns dos quais geralmente

não causam uma doença em pessoas

com sistemas imunitários saudáveis.

Pessoas vivendo com uma infecção

avançada do VIH sofrem infecções

oportunistas nos pulmões, cérebro, vista

e outros órgãos.

Órfãos

No contexto de VIH e SIDA, é preferível

dizer ‘crianças órfãs devido a SIDA’ ou

‘órfãos e outras crianças tornadas

vulneráveis pelo VIH e SIDA’. Nesta

publicação, o termo é usado para

descrever crianças que perderam um ou

ambos os pais.

Assistência pública ao

desenvolvimento (APD)

No contexto deste livro, aplica-se a

seguinte definição:

Subsídios ou empréstimos a países e

territórios na Parte I da Lista do Comité

de Assistência ao Desenvolvimento de

Recipientes de Ajuda (países em

desenvolvimento) que são: (a) realizados

pelo sector oficial; (b) tendo como

objectivo principal a promoção do

desenvolvimento económico e do bem-

estar; (c) concedidos em termos

financeiros concessionais [se empréstimo,

tendo um elemento de subsídio de pelo

menos 25%]. Além dos fluxos financeiros,

a cooperação técnica está incluída na

assistência. Subsídios, empréstimos, e

créditos para fins militares são excluídos.

Pagamentos através de transferências

para indivíduos a título privado (por ex.

pensões, reparações ou pagamentos de

seguros) em geral não são incluídos.

Pandemia

Doença prevalecente em todo o país,

continente ou no mundo inteiro. Prefere-

se usar o termo pandemia quando se

refere a epidemia e doença global ao nível

de país e região. Ver EPIDEMIA.

Anos de vida ajustados a qualidade

(QALY)

Anos de vida ajustados a qualidade

(QALY) consideram quer a quantidade

como a qualidade de vida obtida através

de intervenções de cuidados de saúde. É

o produto aritmético da esperança de

vida e uma medida da qualidade dos

anos de vida remanescentes. Se a vida

de uma pessoa for encurtada ou afectada

por saúde precária (tal como pela SIDA)

que podia ser evitada ou melhorada com

tratamento adequado, QALY fornece uma

certa medida de valor em termos de anos

de vida melhorados.

Cenários

Um cenário é uma história que descreve

um futuro possível. Identifica alguns

eventos significativos, os actores principais

e suas motivações, e mostra como o

mundo funciona. Os cenários são sempre

em conjuntos de mais de um para exprimir

a incerteza  do futuro. Os cenários não

são histórias sobre o que deve acontecer,

mas descreve o que poderá acontecer.

Não são previsões, projecções, ou

extrapolações do presente. Bons cenários

são plausíveis, internamente consistentes,

e tanto relevantes como estimulantes. Um

conjunto de cenários constitui uma

ferramenta que pode ser utilizada para

melhorar a tomada de decisões

confrontando suposições, reconhecendo

incertezas, alargando perspectivas, e

abordando dilemas e conflitos

importantes.
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Exercício 1: Breve
apresentação panorâmica
dos cenários

Uma breve apresentação precisará de

abordar o método de cenários, as cincos

forças motoras, juntamente com uma

introdução dos próprios cenários e um breve

resumo de cada um deles. Poderá ser útil

discutir cada apresentação do cenário com

vista a ajudar a audiência a assimilar e a

orientar-se em cada futuro cenário. Depois

da cada cenário, pedir aos participantes

para discutir o cenário, por exemplo:

perguntando que palavras-chave podem

utilizar para descrever esse futuro; o que

gostam e não gostam em relação a esse

futuro. Convidar os participantes a partilhar

o resultado das suas discussões em sessão

plenária antes da apresentação do cenário

seguinte.

Tempo necessário: Pelo menos 20–30

minutos. 

Materiais: Apresentações de Microsoft

PowerPoint no CD-ROM.

Exercício 2: Contando a sua
própria história

Pedir aos participantes para escreverem

histórias sobre personagens específicas ou

sobre si próprios como se estivessem

vivendo os diferentes cenários. Isto pode

aumentar a sua sensibilidade sobre os

factores, as forças motoras e as incertezas

fundamentais (e a relação sistemática entre

estes) que determinam o futuro do VIH e

SIDA. Porque o exercício exige que as

pessoas pensem sobre como é viver dentro

de um cenário, aprofundará a sua

compreensão das oportunidades e ameaças

que cada futuro pode representar. Ao

partilhar as histórias, pode levar um grupo a

expor, partilhar e delinear as suas

expectativas individuais ou do grupo em

relação ao futuro do VIH e SIDA, e pode

aumentar o conhecimento mútuo entre os

diversos parceiros.

No Seminário de Afirmação em

Johannesburg, os participantes criaram

várias histórias, descrevendo a vida das

pessoas em cada um dos cenários. As

pessoas sobre as quais escreveram

representavam vários e diferentes grupos

sociais. Descreveram as suas vidas durante

o decurso de cada cenário, começando

pelo presente. Forneceram detalhes de

acontecimentos importantes na vida dos

personagens comunitários  ou do país,

dentro da África ou num mundo que afecta

as vidas dos seus personagens. Cada

história terminava com uma descrição do

que o seu personagem pensava do seu

futuro. Estas histórias estão no CD-ROM

que acompanha o livro.

Exercício 3: Desenvolvimento
de cenários específicos aos
países

O processo que foi utilizado para criar

os cenários SIDA em África pode também

ser empregue para construir cenários para

um país específico. Os cenários específicos

a países podem ajudar no desenvolvimento

e na detecção  de políticas e planos

nacionais. O processo de construção de

cenários foi o seguinte.

• Passo 1: Explorar as diferentes

perspectivas para determinar o que

realmente importa

O objectivo deste primeiro passo é

explorar as várias questões relevantes para o

futuro do VIH e SIDA num país, usando

entrevistas abertas, encontros, e um processo

de seminários com os decisores e fazedores

de opinião. É também importante nesta fase

identificar que horizonte temporal este

projecto precisa, isto é, os novos cenários

cobrirão 10 ou 20 anos?

Usando os cinco motores-chave de

mudanças identificados pelo projecto inicial

ajudou os participantes a identificar questões

fundamentais relevantes para o futuro do VIH

e SIDA num país específico. A variedade de

questões relevantes provavelmente pode

incluir muitas áreas diferentes. É importante

considerar influências que são tão internas

como estrangeiras ou de origem internacional.

Desenvolver uma síntese das questões

que surgem nos encontros e entrevistas

preliminares. Isso proporcionará uma base

sólida ao processo de pesquisa futura,

Anexo 6
Exercícios

para apoiar o
processo de

elaboração de
cenários

Explorando o mais importanteQuadro

97 

Fonte :   Shell International Limited.
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Identificação de opçõesQuadro

98 

Fonte :   Shell International Limited. 

Grande

Pouca Dificuldade 

U
rg

ên
ci

a

Havendo
tempo

Prioridades
óbvias

Não agir agora, 
mas continuar 
atento

Análises 
adicionais

Grande

estabelecendo o que realmente importa. Além

disso, um começo pode ser feito pensando

sobre como cada questão pode ser

representada. As entrevistas podem também

ser valiosas para identificar os participantes do

seminário e as perspectivas dos principais

especialistas.

• Passo 2: Identificar os factores

importantes e de incerteza

Tendo em mente a gama de questões-chave

relevantes que foram identificadas, este

passo focaliza a identificação de factores-

chave que irão moldar cada uma dessas

questões. Categorizar tais factores-chave

pode ajudar a revelar as forças que

provocam mudanças. Há alguma questão-

chave ou perspectiva que ainda falte?

(Quadro 97.)

• Passo 3: Identificar as forças

motoras pré-determinadas e

fundamentais, mas incertas 

Explorar duas questões-chave:

• Que forças motoras são ‘pré-

determinadas’ – isto é, são relativamente

imutáveis e possuem um impacto

evidente?

• Que forças motoras transportarão o

maior impacto e são as mais incertas?

Um modelo pode ser utilizado para classificar

e privilegiar as forças motoras essenciais em

termos do seu impacto e nível de incerteza.

• Passo 4: Caracterização das forças

motoras

Este passo explora como as forças motoras

podem ser representadas. Para cada força

motora é importante identificar tanto a

situação actual e como esta poderá mudar

no futuro. Quais são as diferentes

alternativas que podem ser propostas e

quais são as várias possibilidades? No fim

deste passo, os construtores de cenários

devem ter chegado a um acordo sobre o

conjunto de resultados-chave (quer os pré-

determinados quer os incertos) que se

devem reflectir no conjunto final dos

cenários.

• Passo 5: Desenvolver esboços de

cenários

Criar dois ou três esboços de histórias,

traçando como as forças motoras podem

manifestar-se e interagir. Descrever a lógica

de cada cenário—isso fornecerá uma ideia

dos acontecimentos que compõem essa

história; as forças motoras  que são

fundamentais para que esses

acontecimentos ocorram; e os papéis dos

actores específicos. Estabelecer os pontos

de ramificação que diferenciam os cenários

– quais são as diferenças fundamentais

entre os cenários que fazem com que se

desenvolvam de forma diferente? Os

participantes devem encontrar nomes

memoráveis para os cenários tendo

significado para eles e encerrando a

essência das histórias. Este passo pode ser

feito levando grupos diferentes a

desenvolver em paralelo esboços de

cenários, antes de apresentar e combinar os

resultados.

• Passo 6: Discutir os cenários

Desenvolver um conjunto comum de

histórias de cenários partilhando,

comparando e contrastando os cenários

desenvolvidos pelos diferentes grupos.

Comparar as histórias finais sobre as

questões suscitadas no início deste processo

– elas são relevantes? Adicionalmente, as

histórias devem ser plausíveis e internamente

consistentes. Se necessário, pode fazer-se

uma análise e discussão adicionais para

melhorar a plausibilidade, desafio e

relevância dos cenários individuais e dos

cenários conjuntos.

• Passo 7: Explorar as implicações

Após a discussão das histórias, estas

podem ser exploradas: os utilizadores

podem reflectir sobre as oportunidades, os

constrangimentos e ameaças que cada

cenário representa.

Exercício 4: Experimentar ou
desafiar uma visão ou
estratégia

• Passo 1: Apresentar a estratégia

existente

Apresentar e discutir a estratégia em causa:

isso garantirá que todos estão familiarizados

com os detalhes. É fundamental explorar as

suposições que seguram a estratégia.

• Passo 2: Apresentar os cenários da

SIDA em África

Usando as cinco forças motoras de

mudança que foram identificadas durante o

projecta SIDA em África, explorar a

estratégia em causa e como se pode

manifestar.

Apresentar os cenários: a apresentação

de cada cenário deve ser seguida de

discussões. Os participantes ao seminário

poderão supor como as oportunidades e

ameaças em cada cenário afectariam a sua

estratégia. Depois de cada discussão, tentar

atingir um acordo em relação ao conjunto de

questões-chave para esse cenário.

• Passo 3: Chegar a acordo sobre

uma lista de questões pelos três

cenários

Reflectir sobre questões que surgiram na

discussão e considerar se é necessário fazer

algum acréscimo ou alteração. Separar na

lista de questões aquelas que são comuns

para todos os cenários e aquelas que são

específicas para um cenário em particular ou

um par de cenários.

As ameaças e oportunidades que são

comuns a todos os cenários poderão

constituir questões a serem abordadas

qualquer que seja o futuro. As questões que

são especificas a um cenário ou par de

cenários representam opções estratégicas –

que poderão precisar de ser feitas,

dependendo dos riscos que representam.

• Passo 4: Privilegiar as questões

estratégicas e decidir o que fazer

Privilegiar as questões segundo o grau de

dificuldade futura e o nível de urgência da

sua abordagem. As questões que são muito

urgentes e muito difíceis exigirão uma

análise adicional. Se forem comuns aos três

cenários, então representam desafios

fundamentais para a estratégia existente. Se

forem específicos a um cenário,

representam uma opção estratégica (como

anteriormente).

Nos casos de questões específicas a um

cenário que são muito urgentes e muito

difíceis, os participantes deverão explorar as

respostas possíveis, e depois classificá-las

segundo a preferência e segundo o que pode

ser feito. Identificar as barreiras que podem

bloquear o progresso da acção em cada

resposta ajudará a determinar o papel que os

outros parceiros podem desempenhar.A
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Nenhuma

nação conseguirá 

progredir sem 

prestar atenção ao 

conrolo do 

paludismo,

tuberculose e 

VIH/SIDA.”

— President Obasanjo

da Nigéria, Maio de 2004

As decisões que tomamos para o futuro são guiadas pela 

nossa ideia de funcionamento do mundo e o que pensamos 

ser possível.

Os cenários são história sobre o futuro; mas sua finalidad 

é ajudar a tomar melhores decisões sobre o presente. 

As pessoas podem utilizá-los para contestar as suas suposições 

e crenças implícitas, e ter uma ideia diferente do habitual.

Este livro e o CD-ROM que o acompanha têm por objectivo 

fornecer uma interpretação aprofundada do rumo possível 

da epidemia de SIDA em África nos próximos 20 anos, o seu 

contexto e impactos, e como certas políticas podem modelar 

o futuro do continente africano.

PROGRAMA CONJUNTO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O VIH/SIDA




