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Os Caminhos para o Bem-Estar
Prevenção Contra o HIV no Setor de Transporte
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O risco de infecção do HIV associado à 
construção de novas rodovias pode ser 
reduzido. A Equipe de Transporte do Banco 
Mundial na África 
(World Bank Africa 
Transport Team) 
prioriza uma campanha 
contra a pandemia do 
HIV e da SIDA, e se 
compromete às ações 
de prevenção contra 
o HIV dentro de sua 
pasta de transporte.

Este folheto 
proporciona um 
resumo do papel e responsabilidades para 
vocês, os dirigentes dentro do setor dos 
transportes, conforme cada etapa do ciclo de 
um projeto: 

1. Identificação 

2. Preparação 

3. Implementação/Inspeção 

4. Conclusão

As atividades de prevenção contra o HIV são 
enquadradas no meio de um raio de ação de 
tarefas e de cláusulas de contrato de aquisição, 
que são partes dos documentos de licitação 

para a construção de rodovias. Governos e 
outros doadores deveriam incorporar tais 
entendimentos aos seus contratos padrões.

Você é fortemente 
encorajado a colaborar 
com o Órgão Nacional 
Encarregado da 
Coordenação do 
Programa da SIDA, de 
acordo com “Os Três 
Princípios Básicos” 
(‘’The Three Ones 
Principles’).’ Essa 
coordenação deve 
começar nas primeiras 

fases de identificação e preparação do projeto, 
e seguir até o fim da fase de execução.

Este folheto é um trabalho em curso que 
será atualizado com seus comentários e 
contribuição, e disponível no site:  
www.worldbank.com/afr.ssatp.

1”Os Três Princípios Básicos” (The Three Ones Principles) são: 
Um quadro definido de ação de HIV/SIDA que proporciona 
uma base de coordenação do trabalho de todos os parceiros. 
Um Órgão de porte Nacional com mandado multisetorial 
encarregado da Coordenação do Programa SIDA. Uma 
entidade atuando a nível nacional no monitoramento e 
avaliação de sistemas de programa de SIDA.

O comércio transfronteriço é essencial para o crescimento econômico 

da África. O aumento de mobilidade e jornadas cada vez mais 

longas também ampliam o risco de HIV e SIDA. Trabalhadores 
migrantes como caminhoneiros, obreiros e administradores de projeto 

estão entre as populações com maiores riscos de infecção do 

HIV. O risco do HIV nas comunidades que moram próximo aos 
locais de construção, também aumenta devido ao contato com 

esses estrangeiros e ao acesso mais fácil, assim que a construção da 

rodovia é concluída. 

Os Caminhos para o Bem-Estar

Saiba mais sobre este folheto

Gestores de Equipe de Projetos do Banco Mundial 
(World Bank Team Leaders)

Ministérios de Transportes/Ministério  
Encarregado dos Transportes

Unidades de Coordenação do Projeto

Empreiteiros / Consultores de Supervisão

ONGs / Agências de Execução

Principais Interessados:
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1. Identificação

MINISTÉRIOS DE TRANSPORTES/MINISTÉRIO ENCARREGADO DOS TRANSPORTES
Qual é o nosso papel no Ministério dos 
Transportes / Ministério Encarregado dos 
Transportes?

O Ministério dos Transportes / Ministério Encarregado dos Transportes está estabelecido 
no Ponto Focal HIV/SIDA. Através do Ponto Focal, o Ministério está em contato com o 
Órgão Nacional que Coordena o Programa SIDA, as Agências Rodoviárias e a Unidade de 
Coordenação.

Este panfleto só traz respostas aos 
assuntos ligados às cláusulas de HIV/SIDA 
dos contratos para canteiro de obras de 
construção rodoviária?

Sim.

Qual é o perfil do Ponto focal? O Ponto focal é um grupo ad hoc, comitê , ou pessoa física trabalhando em um nível 
elevado da hierarquia, que representa os subsetores dos transportes e /ou qualquer outro 
ministério que define a politica dos transportes e das obras públicas. A missão do Ponto 
Focal é  iniciar e coordenar a execução, a estratégia HIV/ SIDA do ministério. Ele também 
tem um papel que consiste em coordenar as sessões de formação adicional a fim de 
reforçar as competências em matéria de HIV e SIDA. 

O Ponto Focal desempenha uma função essencial na advocacia e na liderança no trata-
mento dos assuntos ligados ao HIV e a SIDA.

UNIDADES DE COORDENAÇÃO DO PROJETO
Qual é a nossa função como Unidade 
de Coordenação durante a fase de 
Identificação ?

Durante a fase de Identificação do projeto a nossa função é a seguinte:

• Indicar um correspondente para os assuntos ligados ao HIV/SIDA;

• Entrar em contato com o Ponto Focal do Ministério dos Transportes/Ministério Encar-
regado dos Transportes;

• Em colaboração com o empreiteiro /consultor, identificar as ONGs e outras agências de 
execução atuando nas áreas do HIV/SIDA e dos transportes; 

•   Instaurar critérios de seleção para a ONG (ou outras agências) inclusive:

• Um estatuto legal adequado, por exemplo através de um registro junto
  a uma entidade pública; 
• Garantia de cumprir os compromissos;
• Possuir Sistemas administrativos e de gestão financeira eficazes;
• Ter uma perícia comprovada em programa de educação sobre o HIV, inclusive 

uma Experiência de, no mínimo, três anos junto com comunidades no trabalho de 
prevenção contra  o HIV;  

• Contato com o Órgão Encarregado do Programa Nacional HIV/SIDA.

GESTORES DE EQUIPES DO BANCO MUNDIAL (WORLD BANK TEAM LEADERS)
Qual é seu papel como GEP (TTL) durante 
a fase de identificação do projeto ?

Como GEP, você tem que assegurar que as atividades de prevenção contra o HIV estão 
enquadradas no projeto. Você avalia os esforços anteriores e atuais com o intuito de 
identificar as necessidades do programa para o lugar geográfico onde as atividades de 
transportes serão implementadas.

Em que fase do projeto o GEP começa a 
falar em atividades de prevenção contra o 
HIV ?

Você inicia as discussões em relação às atividades de prevenção contra o HIV, nas fases de 
identificação e preparo do projeto.

Qual será o seu desempenho na Nota de 
Conceito do Projeto (PCN)?

Antes das negociações, especialmente no decurso da missão de avaliação, você trabalha 
com o funcionário do Banco responsável pelo assunto HIV/SIDA, a fim de incorporar as 
atividades de prevenção contra o HIV no projeto. Você deve fazer com que o risco do HIV 
seja levado em conta na avaliação ambiental.

Qual forma de parceria deve ser 
desenvolvida e mantida?

Você desenvolve e mantém parceria com:

•  O Órgão Encarregado da Coordenação Nacional do Programa SIDA
•  O Ponto Focal do Ministério dos Transportes
•  O Especialista socio-ambiental ou a pessoa equivalente na Unidade de Coordenação; e
•  Uma ONG com experiência comprovada atuando na área do HIV/SIDA e dos transportes.

Onde, sob a construção civil, se incorpora o 
subcomponente HIV/SIDA ?

Você a incorpora no componente social.

Quais são os custos de Implementação das 
cláusulas sobre o HIV/SIDA que constam 
nos contratos?

Devido ao fato de que o subcomponente HIV/SIDA é embutido no componente social, é 
difícil saber os custos atuais. A melhor estimativa pode ser conseguida a partir do estudo 
de base inicial no plano de ação e no orçamento.

Deve cada projeto incorporar o mesmo 
modelo de componente HIV/SIDA?

Não. Cada projeto se adapta ao ambiente ou situação local. O estudo de base determina 
os objetivos e a estratégia.
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2. Preparação

GESTORES DE EQUIPES DO BANCO MUNDIAL (WORLD BANK TEAM LEADERS)
Como somos envolvidos a tornar o 
programa de prevenção contra o HIV em 
um projeto?

Como GEP você se assegura de que o estudo de base inclui dados relacionados com 
HIV e SIDA, assim como um plano de ação, um orçamento detalhado e um cronograma 
baseado nesses dados. O estudo de base é crucial para adaptar os objetivos e a estratégia 
ao ambiente ou a situação; quanto a estimativa, ao monitoramento e a avaliação, confira 
informações sobre a avaliação ambiental no ciclo Supervisão/Implementação.

MINISTÉRIOS DE TRANSPORTES/MINISTÉRIO ENCARREGADO DOS TRANSPORTES
Qual é o papel de nosso Ministério dos 
Transportes/Ministério Encarregado dos 
Transportes durante a preparação do projeto?

Você começa a desenvolver uma estratégia para criar uma colaboração e um intercâmbio 
entre todas as partes relevantes interessadas. Seu Ministério também facilita e mantém 
contatos com o intuito de garantir um planejamento eficiente do projeto.

UNIDADES DE COORDENAÇÃO DO PROJETO
Durante a fase de preparo, qual é o mecanis-
mo para avaliar a ONG e outras propostas 
que dizem respeito às atividades que serão 
executadas por elas ao longo do projeto? 

A ONG apresenta propostas ao Consultor no local das obras e o Consultor as encaminha 
para a Unidade de Coordenação do Projeto (PCU). No seio da UCP, o especialista em HIV 
e SIDA estuda a proposta, verifica-a, oferece uma resenha técnica e financeira, e se reúne 
com a ONG. Tudo isso acontece antes do Banco Mundial proporcionar suas observações.

EMPREITEIROS /  CONSULTORES DE SUPERVISÃO
Durante o preparo do projeto, qual é o 
nosso papel em implementar as cláusulas 
do contrato ligadas à educação para HIV 
e SIDA?

Como empreiteiro, você tem a responsabilidade de assegurar que a atividade de educação 
sobre o HIV e a  SIDA  é provida a todos os operários do canteiro de obras e as suas 
famílias do começo ao fim do período de construção da rodovia. As atividades têm que 
abranger: 

•   Sessões cara a cara de educação, praticando a participação de grupos e métodos 
didáticos, 

•   Distribuição de informação, educação e comunicação (IEC), assim como distribuição de 
materiais. 

•   Distribuição de preservativos femininos e masculinos, e 
•   Orientação (não há atendimento direto) para comunidades que dizem respeito aos 
       Conselhos, testes, cuidados e medicação.

Como empreiteiro, espera-se  que o 
programa de instrução sobre o HIV e a 
SIDA seja realizado por nossa conta? 

Não, normalmente você contratará uma ONG experiente ou outra agência de execução 
para lidar com a atividade de instrução sobre o HIV/SIDA. Esta agência deverá  ser escol-
hida em colaboração com a Unidade de Coordenação. Para identificar uma agência você 
pode solicitar orientação de potenciais agências, dos doadores, do Órgao Nacional de 
Coordenação do Programa SIDA, ou outras partes envolvidas na prevenção contra o HIV. 

Uma vez a agência for escolhida, ela elabora os Termos de Referência. Os Termos vão 
indicar quando, como e qual valor a agência vai cobrar para corresponder as suas neces-
sidades e produzir a documentação de apoio.

Você deve providenciar nos Termos de Referência, sessões de educação sobre o HIV, para seu 
pessoal.

Quais são os grupos alvo para as atividades 
de prevenção contra o HIV? 

As atividades de prevenção contra o HIV apontam em direção a todos os empreiteiros / 
consultores / funcionários e suas famílias. Como empreiteiro, você pode também resolver 
incluir nas atividades de prevenção, as comunidades locais impelidas pela construção.

Como podemos encontrar as cláusulas ou 
padrão de contrato para celebrar o contrato 
com um prestador de serviços?

Você pode conseguir cláusulas de contrato com a Unidade de Coordenação do Projeto.

Quem é financeiramente responsável pelos 
custos de fornecer as atividades de HIV e 
SIDA?

Os Custos para educação sobre o HIV e a SIDA são cobertos por cláusulas relevantes, sob 
o contrato de construção civil.

ONG / ÓRGAO DE IMPLEMENTAÇÃO
Quais atividades têm que ser incluidas 
como parte do programa de educação 
sobre o HIV para os operários e suas 
famílias?

As atividades que você administra, necessitam incluir: 

•   Sessão cara a cara de educação, praticando a participação de grupos e métodos didáticos, 
•   Distribuição de informação, educação e materiais de comunicação (IEC), 
•   Distribuição de preservativos femininos e masculinos, e 
•   Orientação (não há atendimento direto) para conselhos, testes, cuidados e medicação.

Onde podemos encontrar uma abordagem 
feita por medida para o programa de 
educação relativo a prevenção do HIV para 
o setor dos transportes?

Você pode usar o kit de ferramentas : Caminhos para o Bem-Estar em Projetos de Infra-
Estrutura. Ele abrange estratégias de treino, currículo para operários de construção civil, 
membros das comunidades, meretrizes e amostras de materiais IEC. Embora o kit tenha 
sido esboçado para a Ásia Oriental e a região do Pacífico, você pode adaptar o material 
para ser empregado em qualquer outro lugar no mundo. Acesse os materiais no site: 
www.theroadtogoodhealth.com
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3. Supervisão / Implementação 

GESTORES DE EQUIPES DO BANCO MUNDIAL (WORLD BANK TEAM LEADERS)
Como GEP, qual é a nossa função 
durante a fase de supervisão/
implementação do projeto?

Durante essa fase, você inspeciona as atividades Controle & Avaliação (confira  seção 
Conclusão).

MINISTÉRIOS DE TRANSPORTES/MINISTÉRIO ENCARREGADO DOS TRANSPORTES
Em que consiste a nossa função de 
supervisão?

O Ministério proporciona um controle contínuo, para assegurar-se de que tudo é executa-
do conforme o contrato firmado. O controle é realizado através de frequentes encontros 
com a ONG, o Consultor e o Ponto Focal. O Ministério assegura-se de que a ONG e as 
outras agências de execução apresentam relatórios apropriados e relevantes.

Quais são os parceiros envolvidos 
durante a fase de implementação?

No Ministério dos Transportes/Ministério Encarregado dos Transportes, você assegura 
que os seguintes parceiros estão envolvidos:

•   Doadores, 
•   Ministério e todas as repartições envolvidas no projeto, 
•   Empreiteiros e Consultores, 
•   Órgão Encarregado da Coordenação Nacional do Programa SIDA, 
•   Unidade de Coordenação, e 
•   ONG e outras agências de execução de projetos de prevenção contra o HIV. 

A agência de execução colabora junto com o Órgão encarregado da Coordenação Nacional 
do Programa SIDA para cumprir os “Três Princípios Básicos”.

Qual o papel da Administração Nacional 
de Trânsito?

A Administração Nacional de Trânsito apóia o programa, mantém um bom mecanismo de 
coordenação, auxilia na formação de parcerias com o setor privado e oferece competência 
necessária para a formação de pessoal.

Quais mecanismos o Banco Mundial 
desenvolveu para garantir que os 
fundos do programa HIV e SIDA para a 
construção de rodavias sejam aplicados 
de maneira correta?

Um especialista socio-ambiental é geralmente envolvido na implementação das atividades 
de prevenção contra o HIV.

Um processo de Avaliação Ambiental e um instrumento para a avaliação e a administração 
do HIV e da SIDA. Isto é uma abordagem racional porque :

•   O processo de avaliação ambiental segue o projeto desde o início até a implementação, 
•    A Avaliação Ambiental inclui assuntos ligados a saúde humana, e já tem experiencia 

comprovada com assuntos de HIV e SIDA incorporado em projetos financiados pelo 
Banco. 

•   Ligando assuntos de HIV e de SIDA à Avaliação Ambiental mitiga a necessidade para 
projetos de desenvolvimento passar por um processo adicional de avaliação.

UNIDADES DE COORDENAÇÃO DO PROJETO
Com que frequência devemos 
vistoriar o projeto da forma como está 
implementado?

Você lidera a supervisão do projeto repetidamente no campo. Periodicamente você infor-
mará o Banco a respeito dos avanços alcançados conforme os indicadores do projeto. Por 
outro lado, dirigirá também missões de avaliação dos progressos.

Por que o Banco Mundial não fornece 
uma orientação definida a respeito 
de como implementar o programa de 
educação sobre o HIV e a SIDA para os 
operários?

A função do Banco Mundial consiste na assistência técnica.O Banco não fornece requi-
sitos específicos para educação sobre o HIV e a SIDA; de preferência o Banco confia na 
coordenação com o Orgão Nacional Encarregado do Programa SIDA e outros parceiros 
para indicar atividades específicas dos países.

Enquanto a construção de rodovia e um 
projeto limitado no tempo, o trânsito 
aumenta, o HIV/SIDA e a pobreza 
permanecem. Como é que o setor de 
transportes do Banco Mundial apoia 
medidas sustentáveis de prevenção?

A Coordenação de esforços com todos os partidos envolvidos, conforme os “Três 
Princípios Básicos”, durante as fases de preparo e implementação do projeto vai resultar 
em estruturas sustentáveis para programa contínuo de educação quando o trabalho de 
construção da rodovia for concluído.

Quem supervisiona as atividades de 
educação?

A Unidade de Coordenação do Projeto, supervisiona o programa de educação sobre a 
prevenção do HIV, em colaboração com o Consultor encarregado da Supervisão.

Qual será a penalidade, caso o 
empreteiro não cumpra as cláusulas do 
contrato que exigem suprimentos de 
programa de educação sobre o HIV e a 
DST’s para os operários?

Os termos do Contrato têm que estipular todas as atividades exigidas, relacionadas com o 
programa de educação sobre o HIV e a SIDA para os operários. Quando o serviço não for 
adequadamente prestado, o fato deverá ser mencionado e ligado ao primeiro pagamento. 
A cláusula sobre as multas mencionadas no contrato podem ser aplicadas.



ONG / ÓRGAO DE EXECUÇÃO
Que tipo de relatório somos solicitados a 
apresentar?

Como ONG / Órgão de Execução, a entidade colabora com a Unidade de 
Coordenação do Projeto, a fim de apresentar um estudo de base, liderar frequentes 
missões de avaliação e controle financeiros, apresentar relatórios trimestrais e um 
relatório que sanciona o encerramento do projeto.

3Ciclo del Proyecto

3. Supervisão / Implementação (continuação)

EMPREITEIROS /  CONSULTORES DE SUPERVISÃO
Como Empreteiro, de que maneira 
podemos monitorar eficazmente as 
atividades de educação sobre o HIV e a 
SIDA?

Confira a seção deste folheto para orientação sobre monitoramento e avaliação.
Como Empreiteiro, você assegura que as atividades são realizadas conforme os 
Termos de Referência do contrato.Você lidera o monitoramento em coordenação 
com a Unidade de Coordenação do Projeto, e o Ponto Focal do Ministério dos 
Transportes/Ministério Encarregado dos Transportes.

Será que o projeto fornece o tratamento 
para DTS’s, HIV e SIDA?

Não, O Setor dos Transportes pode somente oferecer atividades de prevenção 
contra o HIV e dar orientação para os cuidados e o tratamento.

Como podem empreiteiros /consultores, 
que nao têm experiência com assuntos 
ligados ao HIV e a SIDA, receber auxilio 
para supervisionar e monitorar o 
desempenho do prestador de serviços?

Você tem as seguintes opções:

•   Trabalhar com ONGs ou outras agências que têm experiência comprovada na 
área de educação sobre a prevenção contra o HIV, 

•   Colaborar com o Órgao Nacional do Programa SIDA, em conformidade com os 
“Três Princípios Básicos”,

•   Servir-se do Kit de Ferramentas preparado para o Setor dos Transportes da Ásia 
Oriental e da Região do Pacífico. Acesse www.theroadtogoodhealth.com, e

•   Aproveitar o balanço do M&E e o Informe de Relatórios Trimestral(encontrado 
em :www.worldbank.com/afrssatp) para comunicar os progressos do projeto à 
Unidade de Coordenação do Projeto.
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4. Conclusão

GESTOR DE EQUIPES DO BANCO MUNDIAL e  MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES
O que devemos incluir acerca do 
subcomponente HIV/SIDA no 
Relatório sobre a Conclusão de 
Execução do projeto (ICR)?

Os seguintes elementos devem ser incluídos no ICR do projeto:

•   Os comentários das partes envolvidas e dos interessados,
•   Informações a partir dos relatórios de ONG ou outras agências de execução,
•   Conlusões de resenha de avaliações, e 
•   Resumo das conclusões.

Quem é responsável pelo 
componente Monitoramento & 
Avaliação (M&E)? 

A Unidade de Coordenação do Projeto e responsável pela realização do processo que 
proporciona regular e firme monitoramento e avaliação, que pode ser apresentado ao 
Banco e aos representantes do Ministro.

Como deve ser implementado o 
mecanismo M&E?

Para orientação sobre o Monitoramento & a Avaliação dos projetos ligados a prevenção 
contra o HIV para o setor dos transportes da África confira :  
http://www.worldbank.org/afr/ssatp.

Em trabalho de planejamento, levar em consideração a atual estrutura do M&E,  aplicada 
por outros interessados, inclusive o Órgão Encarregado da Coordenação Nacional do 
Programa SIDA e outros. 

Durante a fase de estudo de base, indicar os critérios para medir, selecionar os indicado-
res de qualidade /sucesso e identificar a fonte dos dados. 

Estabelecer competências para processos do M&E , recursos internos e externos para 
recolher, analisar e propagar dados e também adaptar portanto as expectativas do M&E. 

Recolher dados e informações através de relatórios periódicos e outros recolhimentos de 
dados trimestralmente, meio de semestre e balanços de encerramento de projeto. 

Usar as análises de dados para melhorar o programa.

Devemos padronizar os 
procedimentos do M&E?

Onde atividades e desejados resultados são parecidos, uma estrutura padrão do M&E 
pode ajudar a desenvolver uma base de indícios para experiências promissoras e auxiliar 
a modelar uma política. Ao mesmo tempo, podem acontecer experiências diferentes em 
relação ao M&E  e os projetos podem diferir.

Como pode ser medido o impacto? A avaliação do impacto mede mudanças de conhecimento, de habilidade, de atitude e 
de comportamento que tenham acontecido por causa da intervenção. Um quadro de 
referência deve ser estabelecido no começo do programa, de maneira que mudanças 
possam ser medidas mais tarde. Nesse sentido, os indicadores podem ir mais além que 
a contagem de quantos folhetos, preservativos ou sessões de instrução foram entregues.
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