DOCUMENTO DE SÍNTESE
REUNIÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL &
PROGRAMAS ESPECIAIS
16 DE ABRIL DE 2021
REUNIÃO VIRTUAL
«PELO REFORÇO DO PAPEL DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SOCIAL E PROGRAMAS ESPECIAIS NO COMBATE ÀS
VIOLAÇÕES DA SDSR E AO VIH/SIDA NUMA PERSPECTIVA
PARLAMENTAR»
1.0

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL

O FP-SADC está a implementar, em colaboração com os parlamentos nacionais
da região, a Fase II do Projecto de SDSR, VIH/SIDA e Governação para o período
de 2019 a 2022. O Projecto tem como objectivo principal trabalhar no sentido de
alcançar o acesso universal aos serviços integrados de SDSR e VIH/SIDA e
direitos afins através da acção parlamentar mediante as funções dos Deputados
ligadas à legislação, ao controlo orçamental, fiscalização e representação, com o
intuito de promover a SDSR junto dos parlamentos nacionais.
Para efeitos de conveniência na implementação e execução, e de acordo com as
lacunas em termos jurídicos e normativos, o projecto está a ser implementado
com incidência nas seguintes cinco áreas temáticas: igualdade de género e
violência sexual de género; ocorrências de gravidez precoce e indesejada e
abortos seguros; segurança dos produtos básicos e acesso aos serviços de SDSR
e VIH e SIDA, com vista a reforçar os sistemas sanitários e contribuir para a
cobertura universal dos cuidados de saúde; educação sexual abrangente; e nãodiscriminação e protecção das populações-chave.
Espera-se que as áreas temáticas causem os necessários impactos com vista a
alcançar a visão do projecto, que é o acesso universal aos serviços de SDSR e
VIH/SIDA na região da SADC.
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A Comissão Permanente de Desenvolvimento Humano e Social & Programas
Especiais é investido do mandato de supervisionar e assegurar a liderança na
implementação do Projecto de SDSR, VIH/SIDA e Governação, e é neste contexto
que está prevista a reunião da comissão para o dia 16 de Abril de 2021, com a
finalidade de trocar impressões e obter dados actualizados sobre a
implementação do Projecto.
2.0

OBJECTIVOS E RESULTADOS QUE SE ESPERAM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL &
PROGRAMAS ESPECIAIS

A reunião tem os seguintes objectivos específicos e resultados previstos:
a)

Sensibilização e reforço do conhecimento dos membros da comissão
sobre a implementação do Projecto de SDSR, VIH/SIDA e Governação; e

b)

Deliberações sobre, e análise do plano de trabalho da comissão para o
ano de 2021.

3.0 AGENDA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SOCIAL E PROGRAMAS ESPECIAIS (HSDSP)
A reunião virtual da Comissão de HSDSP realiza-se, portanto, segundo a
seguinte proposta de agenda:
a)
b)
c)
d)

f)
g)
h)
i)

Alocução de boas-vindas pela Presidente da comissão;
Verificação dos efectivos dos delegados e justificação de ausências;
Adopção da proposta de agenda da reunião;
Comunicação e troca de impressões sobre o progresso na implementação
do Projecto de SDSR;
Apreciação e adopção da acta da reunião da Comissão de HSDSP realizada
em 16 de Outubro de 2020;
Análise do plano de trabalho do ano de 2021
Assuntos abordados na reunião anterior, que requeriam seguimento;
Diversos;
Moção de agradecimentos pela Presidente da comissão.

4.0

LOCAL E PARTICIPAÇÃO

e)

A reunião vai realizar-se virtualmente no dia 16 de Abril de 2021 a partir das
09h30, ao abrigo do Regulamento Especial para a Realização das Reuniões
Virtuais do FP-SADC, com a gestão do acolhimento informático através da
plataforma Zoom pelo Fórum.
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