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Panorâmica da Reunião

Em 26 de maio de 2020, a Global First Ladies Alliance (GFLA), em parceria com o Fundo END e

peritos em saúde global e igualdade de gênero, convocou assessores técnicos dos Gabinetes das

Primeiras-Damas para uma discussão sobre Programação Sensível ao Gênero e Mudança de

Estratégia. Na reunião anterior (28 de abril de 2020), os Gabinetes das Primeiras-Damas

compartilharam as melhores práticas na resposta ao COVID-19, destacando a liderança das

Primeiras-Damas no envio de mensagens de saúde pública claras e na distribuição de

equipamentos de proteção individual (EPI) e alimentos a trabalhadores essenciais e grupos

marginalizados, enquanto trabalham incansavelmente para superar os desafios únicos

enfrentados pelos ambientes informais e para garantir a continuação dos programas existentes.
 

A reunião teve como base os desafios identificados relacionados à mudança de estratégia e o

interesse compartilhado em aprender mais sobre o impacto do COVID-19 para as mulheres e

meninas. As apresentações se concentraram nas várias maneiras pelas quais o COVID-19 é uma

"crise numa crise" e na necessidade de reduzir as taxas de transmissão, reforçando a capacidade

dos profissionais de saúde e dos sistemas de saúde, e construindo respostas à pandemia dentro

dos processos atuais. Os participantes também receberam uma panorâmica das cinco ações

programáticas do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) para promover a igualdade de

gênero durante a pandemia, incluindo o Fundo Global de Resiliência para Meninas e Mulheres

Jovens e conselhos sobre como integrar as intervenções relacionadas à violência baseada no

gênero em ações humanitárias. A discussão centrou-se na grande necessidade de mobilização de

recursos para apoiar populações vulneráveis e em como alavancar redes de parceiros e planejar a

expansão de programas e serviços depois que as ordens de abrigo em casa (shelter at home)

forem suspensas. Devido a restrições de tempo, a discussão sobre aspectos de monitoramento

e avaliação foi adiada.

Países participantes: Gabão, Quênia, Namíbia, Ruanda, Zâmbia e Zimbábue

Apresentadores e Facilitadores: Dra. Portia Manangazira, Diretora de Epidemiologia e Controle de

Doenças, Ministério da Saúde e Bem-Estar da Criança do Zimbábue, Patty Alleman, Assessora

Sênior para a Igualdade de Gênero, UNICEF, Dr. Gery Ryan, Professor, Ciência de Sistemas

de Saúde, Escola de Medicina Bernard J. Tyson da Kaiser Permanente, Warren Lancaster, Vice-

Presidente Sênior, Programas, Fundo END, Joy Ruwodo, Diretora, Assuntos Públicos,

Região da África, Fundo END, Cora Neumann, Fundadora, Global First Ladies Alliance

Temas: Crise numa Crise, Continuação: dos Serviços de Saúde, Abordagem Geracional, Grupos

de Mulheres, Mobilização de Recursos, Antecipação de Desafios, Maior Coordenação
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  Reunião Virtual  de Assessores Técnicos
sobre Programação Sensível  ao Gênero
e Mudança de Estratégia para Mitigar o

Impacto do COVID-19



OUR
PERFORMANCE

Panorâmica do Programa
Esta reunião foi o segundo componente de um programa de resposta rápida com duração de

quatro meses, destinado a fornecer especialização adicional aos Gabinetes das Primeiras-Damas

(p. ex. planejamento estratégico), parcerias (p. ex. UNICEF) e ferramentas (p. ex. guias e

apresentações) para ajudar a mitigar o impacto do COVID-19, à medida que a pandemia continua a

pressionar os sistemas de saúde e interrompe serviços de saúde e programas de base

comunitária. Por meio desse programa, a GFLA e o Fundo END, em parceria com peritos em saúde

global e igualdade de gênero e parceiros da mídia, fornecem assistência técnica e ajudam a

conscientizar o público acerca da liderança das Primeiras-Damas. O apoio é fornecido tanto

coletivamente quanto por meio de reuniões individuais. Todas as convocações são desenvolvidas

em colaboração com os Gabinetes das Primeiras-Damas. 
 

Necessidades Imediatas de EPI

A GFLA pode conectar os Gabinetes das Primeiras-Damas a parceiros confiáveis de EPI, como a

Virus Relief e a Step Solutions. Por favor, entre em contato com Caroline Torén, Diretora de

Programas da GFLA, pelo endereço de e-mail caroline@gfla.org.
 

Oportunidade de Cobertura de Mídia pela Voice of America

A Voice of America se ofereceu para destacar a liderança e a resposta das Primeiras-Damas ao

COVID-19 em seu programa semanal "Our Voices". A Voice of America tem uma audiência semanal

de mais de 25 milhões de pessoas, e o programa "Our Voices" é produzido e apresentado por uma

equipe composta só por mulheres e transmitido por emissoras de TV afiliadas da Voice of America

em todos os países africanos que contêm uma audiência anglófona considerável. Para obter mais

informações sobre essa oportunidade de mídia, entre em contato com Caroline Torén, diretora de

programas da GFLA, pelo endereço de e-mail caroline@gfla.org, para se conectar com os

repórteres da Voice of America no terreno.  

 Meeting Overview
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Blind man being led by a young boy in Mali.. Photo Credit:  DTJ/ The END Fund

 “Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado.”
Provérbio africano

https://virusrelief.us/
http://www.step-solutions.net/
https://www.voanews.com/watch/our-voices


Addendum A – Agenda Anotada

Addendum B – Programas sobre DTN: Previsões e Mudança de Estratégia

Addendum C – Colaboração da GFLA com os Gabinetes das Primeiras-Damas 2008-2020
Addendum D – Recursos da reunião de 26 de maio

Addendum E –  Resposta da Namíbia ao COVID-19, março – maio

Campanha “One By One: Target COVID-19” do Access Challenge 

A GFLA e o Fundo END estão formando uma parceria com a campanha “One by One: Target COVID-

19” (Um por um: alvo COVID-19) - uma coalizão que une governos, o setor privado, filantropos e

indivíduos para ajudar a acabar com o COVID-19 e aproximar a África da meta de uma garantia de

saúde para todos. Os parceiros incluem a União Africana, África-CDC (Centros Africanos de

Controle e Prevenção de Doenças) e a Fundação Kikwete. Os objetivos são destacar grandes

lideranças, compartilhar fatos precisos, combater mitos e desinformação, reforçar a capacidade e

apoiar testes. A primeira fase do material de informação disponível inclui o kit de ferramentas “Get

The Facts Toolkit: Busting Myths around COVID-19” (Kit de ferramentas Conheça os Fatos:

Desfazendo os Mitos em Torno do COVID-19). Para obter mais informações, visite

https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa e entre em contato com Caroline Torén,

Diretora de Programas da GFLA, pelo endereço de e-mail caroline@gfla.org.
 

Feedback e Perguntas 

A GFLA e o Fundo END dão as boas-vindas a todos que queiram saber mais sobre nossos esforços

e que queiram compartilhar seu feedback. Se tiver alguma dúvida, quiser solicitar uma reunião para

discutir suas necessidades específicas ou explorar oportunidades de parceria, entre em contato

com Caroline Torén, Diretora de Programas da GFLA, pelo endereço de e-mail caroline@gfla.org.

 

Organizadores do Programa 

Há dez anos a GFLA trabalha com as Primeiras-Damas de mais de 40 países (ver adendo C) em

toda a África, América Latina, EUA e Reino Unido. Juntos, determinamos as prioridades,

estabelecemos parcerias estratégicas e desenvolvemos estratégias para promover a agenda das

Primeiras-Damas e criar um impacto positivo nas comunidades. Saiba mais em www.gfla.org

 

O Fundo END é uma iniciativa filantrópica dedicada exclusivamente a acabar com o sofrimento

causado pelas cinco Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) mais comuns - vermes intestinais,

esquistossomose, tracoma que provoca a cegueira, cegueira dos rios e filariose linfática - que

juntos representam 90% da carga de DTN na África. Saiba mais em https://end.org

Addendums:
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Relatório da Reunião

O COVID-19 na África: Crise numa Crise 

Em menos de meio ano, o COVID-19 se espalhou pelo mundo e transformou as relações familiares,

sociais, tradicionais e culturais, provocando mudanças drásticas na vida das pessoas. Em muitos

países africanos, a infraestrutura de comunicação limitada impede que as autoridades de saúde

possam fornecer aos grupos mais vulneráveis as informações adequadas sobre como lidar com a

pandemia, o que compromete ainda mais a situação desses grupos. 

As consequências socioeconômicas do COVID-19 para as economias ricas indicam quais são os

desafios futuros para os países de baixa renda, onde os recursos já eram limitados mesmo antes

da pandemia. Na África, o COVID-19 é uma “crise numa crise”, onde as comunidades já enfrentam

o fardo pesado do HIV/AIDS, tuberculose, malária, Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) e a

cólera e febre tifoide propensas a epidemias. Espera-se que as doenças, juntamente com a

desnutrição generalizada (cada vez mais observada entre os adultos), aprofundem ainda mais as

desigualdades na área da saúde, à medida que o número de distritos que solicitam assistência

alimentar aumenta. A deterioração da situação da saúde mental e os desafios ambientais também

estão comprometendo a capacidade das comunidades de responder à pandemia. Em março de

2019, o ciclone Idai atingiu o Zimbábue, e o país ainda não se recuperou da devastação causada

pelo furacão.
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 School boy taking a pill in Rwanda. Photo Credit: Gabriel Dusabe/The END Fund



Resposta ao COVID-19 até maio de 2020: Prevenção da Transmissão e Continuação de

Programas de Saúde 

Parar a propagação do vírus continua a ser a prioridade imediata. Isso inclui a promoção de medidas

de contenção, não apenas a níveis local e nacional, mas em todo o continente, para interromper o

movimento através das fronteiras. Nas últimas semanas, o Zimbábue vivenciou um retorno maciço

de zimbabuanos que viviam no exterior, de até 3 mil por dia. Além disso, os países devem: i) investir

em sistemas de saúde para detectar casos precocemente e evitar o surgimento de casos

secundários; ii) criar respostas à pandemia que incluam o COVID-19, a cólera e a febre tifoide nos

sistemas existentes; iii) expandir programas de formação e treinamento para trabalhadores da

saúde e iv) monitorar outros problemas de saúde, em particular o HIV/AIDS, tuberculose, malária e

DTN, e manter as operações desses programas. 

 

Graças ao apoio do Conselho da AIDS e do Fundo Global, o Zimbábue tem conseguido sustentar o

seu trabalho nessas áreas. No entanto, os programas de DTN continuam sendo um desafio pois

dependem fortemente de campanhas de administração de medicamentos em massa, as quais

foram interrompidas pela necessidade de implementar distanciamento físico e pelo crescente

medo entre os membros da comunidade de contrair o COVID-19 em aglomerações. Com novas

medidas e métodos em vigor, o Zimbábue reiniciará em breve as campanhas de administração de

medicamentos em massa em dois distritos, em parceria com o Fundo END. O Ministério da Saúde

do Zimbábue agradece o apoio da Primeira-Dama, Sua Excelência Auxillia Mnangagwa, que está
visitando grupos de alto risco em áreas remotas, incluindo os idosos, para entender melhor suas

necessidades e garantir que recebam serviços.
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 Health worker looking through a microscope outside of Bahir dar. Photo Credit: Mo Scarpelli/The END Fund



COVID-19: O Impacto para as Mulheres e Meninas e a Programação Sensível ao Gênero

As mulheres estão na vanguarda de todas as crises de saúde pública em suas funções de agentes

comunitárias de saúde, cuidadoras, enfermeiras e parteiras, e, portanto, têm maior probabilidade

de serem expostas a um vírus, incluindo o COVID-19. Apesar disso, as funções e o trabalho das

mulheres são frequentemente negligenciados e mal remunerados.
 

O impacto negativo da pandemia do COVID-19 nas economias a nível global, incluindo no setor

informal onde as mulheres estão super-representadas, também tem dificultado as oportunidades

de obtenção de renda por parte das mulheres. Em muitos países, espera-se que as disparidades

salariais, a exploração e a violência por parte de parceiros íntimos aumentem ainda mais, à medida

que o sexo transacional se torna uma ferramenta de sobrevivência e a insegurança alimentar

sobrecarrega ainda mais as famílias.
 

A perda de empregos e o aumento da violência ocorrem conforme o acesso das mulheres aos

serviços de saúde, tais como assistência materna e gestão clínica de casos de estupro, está
sendo comprometido pelas ordens de abrigo em casa e pelas instalações de saúde

sobrecarregadas. A fim de fazer avançar a igualdade de gênero na resposta ao COVID-19, o UNICEF

promove cinco ações programáticas e de advocacia que reconhecem as consequências e

necessidades de saúde pública, sociais e econômicas da pandemia em todas as gerações. Estas

ações incluem:

1. Cuidar de cuidadores: Expandir o acesso a creches, serviços de saúde e programas de

proteção social, tal como transferências monetárias, para trabalhadores nas linhas de frente, e

defender políticas voltadas para a família, p. ex. licença parental.

2. Preparar-se para o aumento da violência baseada no gênero: i) Treinar equipes de primeiros

socorros sobre como lidar com a divulgação de violência baseada no gênero de forma não critica e

sem fazer julgamentos; ii) preparar profissionais de primeiros socorros primários e secundários

com treinamento e suprimentos, e fornecer vias de referência para a violência baseada no gênero

(GBV -Gender-Based Violence) e iii) mapear, informar e advogar para que os serviços de

emergência permaneçam abertos e aumentar a comunicação e o acesso a linhas diretas (hotlines)

e outros mecanismos de suporte, incluindo os serviços remotos. Para obter mais informações

sobre o treinamento de profissionais de primeiros socorros, consulte o Guia de Bolso sobre GBV da

Interagência das Nações Unidas e https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/ (também disponível

na App Store).

3.  Manter serviços e sistemas essenciais de saúde e educação: Isso pode ser feito fornecendo

serviços alternativos, incluindo a aprendizagem remota, e mantendo o acesso das meninas às

redes de suporte social com colegas e mentores. Uma das lições aprendidas com a crise do Ebola

de 2014 é a de monitorar de perto tanto o acesso a opções de aprendizagem remota quanto as

taxas de abandono escolar por sexo, idade e deficiência.
 

Para envolver mais jovens na conversa sobre o COVID-19 e garantir que tenham acesso a

informações confiáveis, o UNICEF lançou o "U-Report Information Chatbot" (Chatbot de

Informações do U-Report), onde os jovens podem fazer perguntas e receber respostas pré-

programadas de peritos no assunto. Até a presente data, o chatbot tem facilitado o intercâmbio

de informações que salvam vidas para milhões de jovens em 50 países.   
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http://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
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4. Envolver as redes de direitos das mulheres e dos jovens para que apoiem a conectividade e

o fluxo de informações: As vozes das mulheres e meninas são essenciais para entender o impacto

da pandemia e desempenham um papel importante na divulgação de informações em suas

comunidades. Mas os grupos de mulheres geralmente são os últimos a serem remunerados e os

primeiros a serem cortados. Portanto, é essencial: i) identificar as redes de mulheres e grupos de

jovens existentes e fortalecer sua liderança e participação nos processos de tomada de decisão; e

ii) garantir que estes sejam adequadamente financiados e informados por meio de múltiplas

plataformas e plataformas acessíveis a pessoas com deficiência, tal como o U-Report Chatbot.

O Fundo Global de Resiliência para Meninas e Mulheres Jovens é uma nova oportunidade de subsídio

através da qual grupos de mulheres jovens podem receber subsídios no valor de US$ 5 mil para

sustentar seus esforços. O fundo concentra-se especificamente nas meninas marginalizadas,

incluindo meninas com deficiência e meninas que viviam num contexto de crise antes do surto de

COVID-19. Veja mais informações em https://www.theglobalresiliencefund.org/

5. Garantir que os dados sobre gênero estejam disponíveis, sejam analisados e sejam

utilizáveis: Examinar cuidadosamente como os programas são projetados e quem se beneficia ao

coletar dados desagregados por idade, sexo e deficiência, e incluir indicadores de igualdade de

gênero nos esforços de monitoramento e avaliação. Além disso, assegurar que todos os esforços

de planejamento e resposta sejam baseados em uma análise de gênero robusta que considere os

papéis, responsabilidades e dinâmica de gênero.

 Portrait of Burundi woman. Photo Credit: Talking Eyes Media /The END Fund

 “Grupos de mulheres geralmente são os últimos a serem remunerados e os

primeiros a serem cortados.”
-       Patty Alleman, Assessora Sênior para a Igualdade de Gênero, UNICEF



Permanecer dentro dos quadros atuais e apoiar os grupos-alvo já identificados

Aumentar a coordenação com as principais partes interessadas, p. ex., por meio de chamadas

semanais

Rever planos de trabalho com mais regularidade

Priorizar as redes de parceiros existentes, p. ex., parceiros com os quais o Gabinete da

Primeira-Dama possua um Memorando de Entendimento e parceiros que tenham forte

relacionamento com grupos marginalizados

Planejar a expansão de programas assim que as ordens de abrigo em casa forem levantadas,

por meio de uma maior comunicação com as partes interessadas em áreas prioritárias fora da

área de serviço atual, p. ex., através das Primeiras-Damas a nível dos Governadores

Identificar maneiras inovadoras de digitalizar a divulgação de informações e a execução de

programas, com o objetivo de envolver um número maior de estudantes e jovens

Antecipar e planejar consequências econômicas de longo prazo, p. ex., concedendo aos

pequenos empreendedores três meses de licença remunerada e fornecendo informações

sobre diferentes demandas da comunidade 

Fazer planos para os desafios adicionais trazidos pela temporada de inverno, p. ex., a gripe e o

aumento da queima de carvão e madeira que afetam a saúde das famílias, em parceria com

Africa-CDC

O COVID-19 e Mudança de Estratégia: Prevendo Desafios Futuros

As Primeiras-Damas adaptaram as suas estratégias rapidamente para atender às necessidades

imediatas resultantes do COVID-19 e alcançaram milhares de famílias, inclusive em

assentamentos informais, através de seus programas e da entrega de alimentos e suprimentos

médicos. Mas os desafios permanecem, sendo a mobilização de recursos a prioridade número um.

 

À medida que os países e os Gabinetes das Primeiras-Damas aprimoram suas respostas ao COVID-

19, será importante identificar através da lente da inovação, das gerações e da irmandade, quais

medidas de curto prazo terão impacto a longo prazo. As Primeiras-Damas têm uma oportunidade

incrível de continuar a usar o poder de suas ações coletivas e passá-lo adiante, empoderando

outros grupos de mulheres ao longo de gerações, e de identificar formas de apoiar os jovens hoje, a

fim de tornar suas vidas mais equitativas amanhã.

 

Para aproveitar ao máximo os recursos existentes, evitar a duplicação e ampliar os resultados,

recomendou-se:

Devido a restrições de tempo, os participantes não puderam discutir detalhadamente os aspectos

de monitoramento e avaliação e as melhores práticas dos programas de DTN. A GFLA e o Fundo

END pretendem fornecer assistência técnica adicional nessas áreas em uma data futura. Enquanto

isso, consulte o Adendo B - Programas sobre DTN: Previsões e Mudança de Estratégia.



Resumo de Prioridades por País
Os resumos abaixo não são relatos completos do trabalho das Primeiras-Damas, mas têm como

objetivo servir como fonte de inspiração e orientação. Os Assessores Técnicos estão convidados

a enviar edições ou acrescentar informações, enviando-as para Caroline Torén, Diretora de

Programas, pelo endereço de e-mail caroline@gfla.org.

RDC

A Primeira-Dama da República Democrática do Congo se concentra na conscientização do público

sobre hábitos de higiene seguros (lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento físico),

ajudando grupos vulneráveis com alimentos e suprimentos médicos e respondendo à violência

baseada no gênero. O Gabinete da Primeira-Dama procura desenvolver uma estratégia de

comunicação e mídia social que tenha como alvo as comunidades sem acesso à Internet ou a

telefones celulares, e reforçar a sua capacidade na área de programação sensível ao gênero. Veja

mais informações sobre o trabalho da Primeira-Dama aqui: i) Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi

ii) Facebook - Denise Nyakeru Tshisekedi, iii) COVID-19 : condensé des activités de la Fondation

Denise Nyakeru Tshisekedi

Gabão  

A Primeira-Dama do Gabão concentra seus esforços na conscientização sobre medidas

preventivas, incluindo hábitos de higiene seguros, proteção de trabalhadores essenciais e

resposta às necessidades de grupos vulneráveis, incluso pessoas vivendo com HIV/AIDS e

estudantes. O Gabinete da Primeira-Dama faz parceria com diferentes organizações sem fins

lucrativos, como a Cruz Vermelha, para fornecer alimentos, vouchers e EPIs, p. ex., máscaras e

desinfetantes para as mãos. O Gabinete também procura reforçar sua capacidade para responder

ao aumento da violência baseada no gênero. Veja mais informações sobre o trabalho da Primeira-

Dama aqui: Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
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 Baby being weighed in an outside clinic in Rwanda.  Gabriel Dusabe/The END Fund

https://fondationdnt.org/
https://www.facebook.com/DNTshisekedi
https://www.youtube.com/watch?v=i0agxzOiyZU&feature=youtu.be
http://www.sylviabongoondimba.org/nos-initiatives/initiatives-pour-la-solidarite/ensemble-contre-le-coronavirus


Gâmbia  

A Primeira-dama da Gâmbia concentra seus esforços na garantia e distribuição de EPI, incluindo

máscaras e desinfetantes para as mãos, produtos de higiene feminina e alimentos, especialmente

para grupos vulneráveis, incluindo as mulheres e crianças. O Gabinete da Primeira-Dama procura

desenvolver uma estratégia de comunicação e mídia social que alcance comunidades sem acesso

à Internet ou telefones celulares. Outra prioridade-chave são modelos de ensino alternativos para

garantir a aprendizagem contínua. Veja mais informações sobre o trabalho da Primeira-Dama aqui:

Facebook - Office of the First Lady

Quênia  

A Primeira-Dama do Quênia concentra seus esforços na conscientização do público sobre hábitos

de higiene seguros (lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento físico) e no auxílio a

populações vulneráveis com suprimentos médicos e alimentos, em particular os idosos, as

mulheres e meninas, e meninas com deficiência. O Gabinete da Primeira-Dama apoia programas de

alimentos liderados pelo governo que fornecem alimentos nutricionalmente adequados a nível dos

domicílios. A fim de alcançar efetivamente os grupos marginalizados, o Gabinete identificou

instituições e organizações de base que tenham um forte relacionamento com esses grupos, a

partir do quadro estratégico da Primeira-Dama. Até o momento, a Primeira-Dama alcançou mais de

dez mil famílias. O Gabinete da Primeira-Dama também trabalha com a Amref Health Africa na

formação e treinamento de voluntários de saúde da comunidade, na aceleração da

conscientização sobre medidas preventivas e no acesso a serviços de saúde. Um componente-

chave desse trabalho é identificar de antemão os membros que estejam em risco e encaminhá-los

a centros de isolamento para testes adicionais e atendimento especializado. O Gabinete também

está expandindo seus esforços de divulgação e comunicação para responder a um crescente

medo entre as mães grávidas de contrair o COVID-19 em unidades de saúde, a fim de garantir que

elas continuem com seus exames médicos e deem à luz com segurança. Veja mais informações

sobre o trabalho da Primeira-Dama aqui: i) Office of the First Lady, ii) Beyond Zero

 

Moçambique 

A Primeira-Dama de Moçambique concentra seus esforços na conscientização sobre medidas

preventivas, incluindo hábitos de higiene seguros, através dos meios de comunicação e

plataformas de mídia social. Como parte desse trabalho, a Primeira-Dama destaca e divulga as

mensagens do Presidente e das autoridades de saúde. Além disso, o gabinete da Primeira-Dama

trabalha com parceiros para distribuir alimentos e suprimentos médicos, fornecer EPI aos

trabalhadores das linhas de frente, ampliar o acesso a hospitais e materiais de laboratório, e

responder à violência baseada no gênero. A Campanha “Free to Shine” (Livre para Brilhar), liderada

pela OAFLAD (Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento), que visa

prevenir e combater o HIV/AIDS, continua a ser uma prioridade, e o Gabinete da Primeira-Dama

está assegurando que as mensagens da campanha sejam amplamente divulgadas. Veja mais

informações sobre o trabalho da Primeira-Dama aqui: Office of the President
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https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.facebook.com/Office-of-the-First-Lady-The-Gambia-291575518309961/
https://www.president.go.ke/office-of-the-first-lady/
https://www.beyondzero.or.ke/
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Presidencia-da-Republica
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Girls in colorful dresses lined up for treatment in Ethiopia. Mo Scarpelli/The END Fund

Namíbia

A Primeira-Dama da Namíbia concentra seus esforços na conscientização do público sobre hábitos

de higiene seguros (lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento físico) e na garantia de

que as mensagens sejam baseadas na ciência, sejam relevantes, de fácil assimilação e adaptadas

a diferentes grupos demográficos. A Primeira-Dama também está distribuindo alimentos, produtos

de higiene pessoal, roupas e suprimentos médicos para grupos marginalizados, incluindo

profissionais do sexo, jovens que vivem com a AIDS e mães e pais solteiros, além de pacotes de

agradecimento aos trabalhadores das linhas de frente. Até a presente data, o Gabinete alcançou

cerca de 8 mil famílias e mais de 12 organizações comunitárias em 3 das 14 regiões. Continuam

sendo as principais prioridades a violência baseada no gênero, o apoio à juventude,

incluindo os direitos e serviços sexuais e reprodutivos, o acesso a serviços de HIV/AIDS e serviços

pediátricos, e o empreendedorismo das mulheres. O Gabinete da Primeira-Dama trabalha na

conscientização sobre a violência baseada no gênero e na captação de recursos para

sobreviventes em todas as plataformas, e trabalha com a Unidade de Investigação de Violência

Baseada no Gênero, hospitais do governo, abrigos, parceiros de desenvolvimento, entre outros,

para garantir um atendimento contínuo.

Para apoiar as mulheres empreendedoras, especialmente aquelas que perderam sua renda devido

à pandemia, o Gabinete envolve mulheres empreendedoras na produção de EPI. Além disso, o

Gabinete tem aumentado seu apoio a estabelecimentos prisionais, orfanatos, adolescentes e

profissionais de saúde, fornecendo recursos e serviços de gestão de casos. Tanto o setor privado

quanto a comunidade religiosa têm se engajado na produção e fornecimento de EPI e alimentos, e

o Gabinete foi surpreendido de forma positiva pelo extenso apoio e generosidade que tem

recebido desses grupos. O UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) criou uma Força-

Tarefa de Resposta Rápida à Violência Sexual e Baseada no Gênero, da qual o Gabinete da

Primeira-Dama faz parte. Além disso, o Fundo está trabalhando com hospitais de saúde mental

privados, hotéis e pensões, para fornecer mais serviços, já que os abrigos estão lotando mais

rapidamente devido às regras de distanciamento físico. Veja mais informações sobre o trabalho da

Primeira-Dama aqui: i) The Office of the First Lady  ii) Facebook - One Economy Foundation   

http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
http://www.op.gov.na/office-of-the-first-lady
https://www.facebook.com/OneEconomyFoundation/
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Ruanda

A Primeira-Dama de Ruanda concentra seus esforços na conscientização sobre medidas

preventivas, incluindo hábitos de higiene seguros e distanciamento físico, e na resposta às

necessidades das populações vulneráveis, em conformidade com a estratégia nacional. O

gabinete da Primeira-Dama trabalha com parceiros e partes interessadas para mobilizar recursos

e determinar maneiras eficazes de identificar e responder aos desafios de longo prazo, que

incluem o monitoramento de projetos em andamento e a assistência àquelas pessoas que

estejam em uma posição mais vulnerável devido ao confinamento. Além disso, o Gabinete da

Primeira-Dama está em processo de reestruturação de programas para assegurar o progresso

contínuo também durante o COVID-19. Veja mais informações sobre o trabalho da Primeira-Dama

aqui: Imbuto Foundation

Zimbábue 

A Primeira-Dama do Zimbábue trabalhou ativamente para apoiar áreas de "difícil acesso" desde

que o primeiro caso de COVID-19 foi detectado em março. Seus esforços concentram-se em

garantir que suprimentos, incluindo alimentos, desinfetantes para as mãos, sabão e outros

suprimentos de EPI, alcancem as comunidades vulneráveis, em particular os idosos, os sem-teto e

os jovens marginalizados. A insegurança alimentar aumentou em assentamentos informais devido

às ordens de abrigo em casa e a perda de oportunidades de emprego, e a Primeira-Dama está
respondendo a novas necessidades através da expansão de programas alimentares. Além disso, a

Primeira-Dama está conscientizando o público sobre hábitos de higiene seguros (lavagem das

mãos, máscaras, distanciamento físico, tosse) e sobre a prevenção e controle de infecções

através de plataformas e meios de comunicação, o que inclui a produção de um vídeo educacional.

Para responder à crescente taxa de violência baseada no gênero, ela está envolvendo mulheres da

comunidade em conversas sobre o assunto. Ademais, ela está trabalhando para sustentar e

expandir programas que têm como meta prevenir e responder ao HIV/AIDS, RMNCH (Saúde

Reprodutiva, Materna, Neonatal e Infantil), DNTs (Doenças não Transmissíveis) e DTNs (Doenças

Tropicais Negligenciadas), além de aumentar o acesso ao WASH (Água, Saneamento e Higiene). A

Primeira-Dama é uma embaixadora da saúde e está trabalhando em estreita colaboração com o

Conselho de HIV/AIDS, bem como com a Fundação Merck no desenvolvimento de material

educacional. O Gabinete da Primeira-Dama procura aumentar o intercâmbio de informações,

aproveitando mais o potencial das mídias sociais e desenvolvendo estratégias de alcance

adaptadas às populações rurais, onde as pessoas não possuem acesso à Internet mas possuem

telefones celulares e podem receber mensagens de texto. O Gabinete também está em processo

de reforço da coordenação de todos os parceiros que apoiam as prioridades e os esforços da

Primeira-Dama. Veja mais informações sobre o trabalho da Primeira-Dama aqui: Angel of Hope

Foundation

Próximas Etapas - Possíveis Áreas de Enfoque para Futuras Reuniões: Mobilização de

Recursos e Parcerias, Monitoramento e Avaliação, DTNs, Assentamentos Informais, Saúde Mental

 

Parceiros Participantes e de Apoio: Columbia University, Iniciativa de Ameaça Nuclear, Harvard

Global Health Institute, Desenvolvimento Global, Voice of America, OPDAD, One by One: Target

COVID-19, UNICEF

http://www.imbutofoundation.org/
http://www.imbutofoundation.org/
http://www.imbutofoundation.org/
https://aohzim.org/


 Mudança Eficaz de Estratégia 

para Mitigar o Impacto do COVID-19
 

Reunião Virtual

 
  Terça-feira, 26 de maio de 2020

16h00-18h00
Horário da África Oriental

Formato: Zoom

15h45-16h00: Registro e Login

Devido ao aumento das medidas de segurança do Zoom, por favor, reserve um tempo extra para

fazer login e ser autorizado a participar da reunião.

 

16h00-16h10:  O COVID-19 na África: Incógnitas, Previsões e Desafios à frente

Discurso de abertura da Dra. Portia Manangazira, Diretora de Epidemiologia e Controle de Doenças

do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Criança do Zimbábue, sobre o estado do COVID-19 na

África até a data de 26 de maio, interseções entre o COVID-19 e vulnerabilidades preexistentes, e

desafios à frente.

 

16h10-16h25: Impacto do COVID-19 para as Mulheres e Meninas

Apresentação de Patty Alleman, Assessora Sênior para a Igualdade de Gênero do UNICEF, sobre a

necessidade de planos de resposta e recuperação sensíveis ao gênero, e como responder com

eficácia ao aumento das taxas de violência sexual e baseada no gênero durante o COVID-19.

 

16h25-17h40: Oficina sobre Mudança de Estratégia e Atualizações dos Gabinetes das

Primeiras-Damas

Nesta oficina, o Dr. Gery Ryan, Professor de Ciências de Sistemas de Saúde da Escola de Medicina

Bernard J. Tyson da Kaiser Permanente, e Warren Lancaster, Vice-Presidente Sênior de Programas

do Fundo END, facilitarão uma conversa sobre como integrar esforços de resposta imediata aos

quadros e metas estratégicas de longo prazo das Primeiras-Damas.

 

17h40-17h45: Observações Finais

Observações finais de Cora Neumann, Fundadora da Global First Ladies Alliance e Joy Ruwodo,

Diretora de Assuntos Públicos, Região da África, o Fundo END

ADENDO A



Muitas Campanhas de Administração de Medicamentos em Massa de PCT contam com uma

plataforma de distribuição de 'ponto fixo', onde as pessoas se reúnem para receber o

medicamento. Ordens de distanciamento físico e um medo crescente entre grupos de contrair

o COVID-19 em aglomerações comprometem a segurança e a eficácia desse método de

distribuição.

As Campanhas de Administração de Medicamentos em Massa realizadas nas escolas foram

interrompidas devido ao fechamento das instituições de ensino. Recentemente, as

campanhas foram retomadas no Zimbábue com novas precauções voltadas para o COVID –

porta-a-porta, com máscaras e incorporando a educação para a prevenção do COVID como

parte desse programa de tratamento de DTN. Este é um forte sinal de esperança e de uma

dinâmica positiva após uma longa pausa.

As organizações terão de continuar a estabelecer medidas padronizadas e abrangentes de

proteção para garantir a segurança de todos, incluso de administradores, líderes comunitários

e beneficiários.

É essencial que as organizações tomem as medidas necessárias para manter a dinâmica e se

concentrar em WASH, incluindo a importância de hábitos de higiene seguros públicos e

pessoais, como a lavagem frequente das mãos. Como parte desse trabalho, os programas que

têm como objetivo eliminar e controlar as DTNs estão estudando como desenvolver as novas

estações de lavagem de mãos e torneiras 'tippy taps' que foram instaladas desde o surto de

COVID-19.

Muitas das campanhas de tratamento de DTN dependem de distribuidores comunitários de

medicamentos que recebem um estipêndio para fazer o trabalho. Devido ao impacto negativo

da pandemia nas economias a nível global, pode haver menos recursos e disposição para

financiar esse trabalho nos próximos meses e anos.

É provável que a necessidade de profissionais comunitários de saúde aumente, à medida que a

pandemia exerce pressão adicional sobre os já frágeis sistemas de saúde. No entanto, o

aumento da demanda também pode criar uma oportunidade de reforço dos vínculos entre os

sistemas de saúde informal e formal, como é o caso do exemplo citado da retomada da MDA

(Administração de Medicamentos em Massa) no Zimbábue. Este é um esforço colaborativo

entre o Ministério da Saúde e a Fundação Higher Life que trabalha em colaboração com o Fundo

END.

Programas sobre DTN: Previsões e Mudança de Estratégia Contínua - Comentários do Fundo

END

 

As Campanhas de Administração de Medicamentos em Massa terão de ser organizadas de

forma diferente para ter em conta os riscos apresentados pelo COVID-19, a necessidade de

distanciamento físico e o fechamento das escolas.

O enfoque atual em WASH - Água, Saneamento e Higiene - está exercendo impacto positivo

no processo de eliminação e controle de DTNs, mas não está claro por quanto tempo isso

será uma prioridade e quais serão as consequências quando a atenção do mundo for

desviada.

O impacto do COVID-19 em outras prioridades de saúde e na economia deverá afetar os

recursos disponíveis, incluindo a capacidade da equipe para os programas de DTN.

ADENDO B 



Países participantes: 2008 - 2020

ADDENDA C

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Cape Verde

Chad

Colombia

Comoros

Congo Brazzaville

Democratic

Republic of Congo

El Salvador

Ethiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Haiti

Honduras

Kenya

Lesotho

Malaysi

Malawi

Mali

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Japan

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

South Sudan

Queen of

Swaziland

Tanzania

Uganda

United Kingdom

United States

Zambia

Zimbabwe



A GFLA pode conectar os Gabinetes das Primeiras-Damas a parceiros confiáveis de EPI, tais

como a Virus Relief et Step Solutions.  

Suprimentos Médicos: Fundado em 1987, o Project C.U.R.E é hoje o maior distribuidor mundial

de doações médicas para países em desenvolvimento. Recentemente, o Projeto C.U.R.E.

recebeu 22.500 novos leitos hospitalares. As camas são primeiro a chegar, primeiro a ser

servido e estão disponíveis imediatamente para envio. Os suprimentos são doações e a

remessa é paga pelos destinatários.

« One by One: Target COVID-19 » : A primeira fase do material informativo inclui o kit de

ferramentas “Get The Facts Toolkit: Busting Myths around COVID-19” (Kit de Ferramentas

Conheça os Fatos: Desfazendo os Mitos em Torno do COVID-19). Encontre os dados, fatos e

esforços mais recentes para impedir a disseminação do COVID-19 na África no site da

campanha: https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa

A ONU Mulheres lançou a campanha de conscientização pública Pandemia das Sombras

(Shadow Pandemic), que tem como enfoque o aumento global da violência doméstica em meio

à crise de saúde do COVID-19 e que insta as pessoas a agirem. Assista ao anúncio de serviço

público de 60 segundos narrado pela atriz vencedora do Oscar Kate Winslet

Para obter informações sobre como treinar os profissionais de primeiros socorros para lidar

com a divulgação da violência baseada no gênero de maneira compassiva e sem julgamentos,

consulte Guia de bolso sobre GBV da Interagência das Nações Unidas.

Violência contra Mulheres e Meninas - guia sobre coleta de dados durante o COVID-19
Impacto do COVID-19 na violência contra mulheres e meninas e prestação de serviços:

Avaliação e resultados rápidos da ONU Mulheres.

Impacto do COVID-19 na violência contra mulheres e meninas e prestação de serviços:

Avaliação e resultados rápidos da ONU Mulheres.

Instrumento de bolso para gerir a avaliação durante a pandemia do COVID-19.

O Chatbot de informações do U-Report (U-Report Information Chatbot) é um chatbot em que

os jovens podem fazer perguntas e receber respostas pré-programadas de peritos no assunto.

Até o momento, o chatbot tem facilitado o intercâmbio de informações que salvam vidas para

milhões de jovens em 50 países.

Abordagens com foco na equidade voltadas para a perda de aprendizagem durante o COVID-19
Relatório e recomendações sobre como monitorar a participação na educação

Sistemas de alerta precoce para crianças em risco de abandono da escola

Kit de Evidências para Formuladores de Políticas - Planejamento para a Reabertura de Escolas

e Recuperação Pós-COVID-19.

Recursos
26 de maio de 2020

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

Responder à Desinformação

Violência Baseada no Gênero

Avaliação

Envolver os Jovens na Resposta à Doença

Recomendações para garantir a aprendizagem contínua

ADENDO D

https://virusrelief.us/
http://www.step-solutions.net/
https://projectcure.org/denver
https://www.onebyone2030.org/targetcovid19-africa
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response?utm_source=media&utm_medium=video&utm_campaign=shadowpandemic#featureshadowpandemic
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://www.youtube.com/watch?v=llNP__bW-o0&feature=youtu.be
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/vawg-data-collection-during-covid-19-compressed.pdf?la=en&vs=2339
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/impact-of-covid-19-on-violence-against-women-and-girls-and-service-provision-en.pdf?la=en&vs=0
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/pocket-tool-for-managing-evaluation-during-the-covid-19-pandemic-en.pdf?la=en&vs=4110
http://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
https://www.cgdev.org/blog/equity-focused-approaches-learning-loss-during-covid-19
https://www.unicef.org/eca/reports/monitoring-education-participation
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/planning-school-reopening-and-recovery-after-covid-19.pdf


 Primeira-Dama da República da Namíbia, Sra. Monica Geingos

Intervenções Relacionadas ao Covid-19 durante o período de março a maio de 2020

 Compiladas pela Dra. Veronica Rose Theron, Assessora Técnica e Chefe do Pilar de Violência

Sexual e Violência Baseada no Gênero

ADENDO F

A Primeira-Dama da Namíbia visitou assentamentosinformais para ilustrar a lavagem das mãos e

o saneamento para comunidades vulneráveis e distribuir pacotes de alimentos.

A Primeira-Dama da Namíbia realizou uma conversa de rádio sobre suas intervenções durante o

COVID-19, a conversa foi transmitida em 5 estações de rádio diferentes.

O ONE forneceu almoço e kits de cuidados para a unidade de polícia especializada - a equipe da

Unidade de Investigação de Violência Baseada no Gênero (x25), a equipe do Instituto Nacional de

Patologia, a equipe do centro de chamadas (call center) do COVID-19, bem como profissionais de

saúde das linhas de frente vinculados à Clínica Robert Mugabe, que lidam diretamente com o

público que chega para testes e resultados.

O ONE, em parceria com a Co-Feed Namíbia, estabeleceu uma iniciativa alimentar cujo motor são

os cidadãos, e que possui uma plataforma para que cidadãos e empresas forneçam alimentos

essenciais, materiais de limpeza e artigos de higiene pessoal básicos para famílias e

comunidades carentes, especificamente aquelas afetadas pelo COVID- 19. Até a presente data, a

Co-Feed alcançou mais de 8 mil famílias e mais de 12 organizações comunitárias em 3 das 14
regiões (regiões de Khomas, Erongo e Hardap).

O ONE, em colaboração com o UNFPA, estabeleceu uma força-tarefa de resposta rápida à
Violência Sexual e Baseada no Gênero para coordenar os serviços de referência e resposta, de

forma a assegurar o acesso a serviços críticos para os sobreviventes de violência e suas famílias.

O ONE forneceu máscaras de pano feitas por empreendedores do ONE que foram incluídas nos

pacotes de alimentos para famílias carentes e organizações.

Desenvolveu-se material educacional com a Merck Foundation sobre o COVID-19, que foi

distribuído em plataformas.

Intervenção em crise e encaminhamento de novos casos de estupro e de um caso de homicídio,

aconselhamento pós-trauma para os filhos de uma mãe que foi assassinada pelo marido

Conferências sobre casos com a equipe da Unidade de GBVI, Regain Trust, gestão da equipe do

hospital de saúde mental particular Bel Esprit

Apoio psicossocial a uma vítima de estupro durante um procedimento legal de aborto e após o

atendimento, encaminhamento ao Hospital Bel Esprit para internação e tratamento por um

período de duas semanas.

O apoio ao movimento incluiu: sessões de aconselhamento com sobreviventes de agressão

sexual encaminhadas pelos movimentos Slut Shame Walk e MeToo;

1. Intervenções relacionadas ao COVID-19

2. Gestão de Casos e Serviços Estatutários

 

3. Suporte Técnico e Material

3.1. #Movimento MeToo Namibia



ADENDO F

Teleconferência com profissionais da área de justiça e policiais; colocações em hospitais e abrigos;

encaminhamentos à unidade de GBVI;

Revisão do conteúdo para mídias sociais e conversas em rádio;

Desenvolvimento de casos de mídia social para preparação de tribunal e testemunha para audiência

de negação de fiança; um policial de alto perfil como acusado.

A Fundação One Economy, através de uma de nossas partes interessadas, forneceu apoio

financeiro ao comandante da Unidade de GBVI para a manutenção e conservação do veículo oficial

Suporte material (alimentos para dietas especiais para dois casos especiais – uma criança de 13
anos com paralisia cerebral e uma enfermeira de 49 anos que perdeu o emprego devido a uma

operação da coluna vertebral).

Doou equipamentos para o Centro Correcional Feminino em Windhoek para montar um playground

para aquelas crianças que permanecem com suas mães, a fim de fortalecer as famílias e criar um

ambiente propício para a visita de outras crianças às suas mães. Forneceu kits de cuidados para as

detentas cujos parentes não puderam fornecer esses itens essenciais devido ao confinamento.

Testemunhou em audiências de negação de fiança e aconselhou sobreviventes de estupro

Mediação em disputas de custódia e tutela;

Avaliação inicial de casos de estupro e encaminhamentos para a tomada de declarações e

exames médicos

Apoio psicossocial aos sem-teto, profissionais do sexo, abrigos, orfanatos, grupos de HIV,

sobreviventes de SGBV (Violência Sexual e Baseada no Gênero), grupos de esporte, grupos de

jovens e grupos de igrejas.

A líder do pilar de GBV forneceu uma sessão essencial de intercâmbio de informações através das

principais estações de rádio e mídia impressa sobre o aumento da SGBV durante o confinamento

Ela forneceu uma lente crítica na TV NBC News sobre o abuso sexual infantil e o recebimento de

remuneração por parte dos agressores

Participou das discussões ao vivo da Touch FM e do Namibian SUN no Facebook - tópicos

relacionados à violência contra as crianças, violência sexual e violência doméstica

Facilitou o intercâmbio de informações em várias plataformas de mídia social, educando e

informando o público sobre onde acessar suporte psicossocial e compartilhando dicas sobre

mecanismos para lidar com o COVID-19; percepção errônea sobre violência sexual; agressores

sexuais e predadores preferenciais; consentimento; números de emergência etc.

3.1  #Movimento MeToo Namibia

3.2 Unidade de Investigação de Violência Baseada no Gênero

 

3.3  Serviços Correcionais da Namíbia

4. Trabalhos Definidos por Lei

5. Liderança do Pensamento



ADENDO F

Reuniões no Zoom - Reuniões de Gestão de Partes Interessadas e trabalho em rede de parcerias

com o Hospital de Saúde Mental particular Bel Esprit, Abrigo Friendly Haven, Co-Feed Namíbia,

UNFPA, Regain Trust, Serviço Correcional da Namíbia - Seção Feminina

Trabalhou em estreita colaboração com grupo de trabalhos psicossociais do MHSS (Ministério da

Saúde e Serviços Sociais) na questão dos serviços de resposta ao COVID-19
Fortaleceu o relacionamento com parceiros de desenvolvimento e doadores para garantir

financiamento

FACE forms e Planos de Trabalho Anuais referentes às iniciativas e eventos do #BeFree e

#BreakFree foram enviados ao UNFPA (outubro a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020)

Participou da reunião do Quadro de Parceria da ONU, organizada pelo grupo de estudos de caso do

UNFPA, através do Zoom.

Realizou três discussões de grupo focal com adolescentes e jovens para partilhar suas

perspectivas sobre o caminho a seguir para o BeFree Youth Dialogue (Diálogo Juvenil do BeFree) e

como institucionalizá-lo, e possíveis plataformas digitais para alcançar jovens em todo o país.

6. Parcerias com Ministérios, ONGs e parceiros de desenvolvimento

 

7. Discussões de grupo focal do BeFree


