
Estudos de caso de advocacy

Garantia de realização de testes
de Covid-19 em um local sensível
na África

País:
Local sensível, África

Temas:
Saúde

Abordagens de advocacy:
Demonstração de boas práticas; mobilização de igrejas e comunidades; educação dos membros

da comunidade; trabalho em alianças e coligações; funcionários do governo: lobby;

responsabilidade social

Quando a Covid-19 começou a se espalhar em um dos países africanos em que a Tearfund trabalha, essa

não era a primeira pandemia que o país enfrentava. As lideranças das igrejas, que haviam sido cruciais no

combate à epidemia anterior, de ebola, foram rápidas em responder aumentando a conscientização em

suas congregações e comunidades sobre a prevenção da Covid-19 por meio de programas de rádio, de

mensagens de texto enviadas em massa e da observação do distanciamento social. Esse bom

relacionamento construído pelas lideranças das igrejas com o governo durante as crises, em parceria com

outras organizações internacionais e parceiros locais, ajudou os governos provinciais a ouvir os pedidos das

lideranças das igrejas e seus parceiros.

A ampla disponibilidade de testes de Covid-19 nas comunidades foi vital para impedir a propagação do

vírus. O governo nacional tinha a obrigação de fornecer esses testes a seus cidadãos. Os testes impediriam

que o sistema de saúde ficasse sobrecarregado, o que causaria um número muito maior de mortes por

Covid-19 e outras doenças. Os testes também permitiriam que a economia continuasse funcionando,

evitando, assim, que muitas pessoas acabassem ainda mais pobres.

Portanto, a Tearfund e seus parceiros enviaram cartas conjuntas aos governadores provinciais. As cartas

pediam-lhes que garantissem que fossem realizados testes de Covid-19 de forma mais ampla e que fossem

learn.tearfund.org 1/2



instalados laboratórios de testagem em suas províncias. As cartas também incentivavam o governo a

aumentar o envolvimento das lideranças religiosas e tradicionais na resposta à Covid-19.

Em resposta às cartas, os governos provinciais estabeleceram laboratórios de testagem de Covid-19, os

quais estão em operação em suas províncias. O aumento da capacidade de realização de testes de Covid-19

nessas comunidades reduziu as taxas de mortalidade e protegeu a economia local. O envolvimento das

lideranças das igrejas nas respostas à Covid-19 também está aumentando. Por exemplo, os governadores

solicitaram especificamente às lideranças das igrejas que mobilizassem suas congregações para conter a

propagação da pandemia. Além disso, depois que as medidas de lockdown do governo foram suspensas, um

dos governadores junto aos quais a Tearfund e seus parceiros haviam feito lobby convocou todas as

lideranças das igrejas para discutir o papel das instituições religiosas e as expectativas do governo no

combate contínuo contra a Covid-19.

A demonstração de boas práticas e a construção de relacionamentos com os tomadores de decisões

estratégicas em crises anteriores por parte das lideranças das igrejas e dos parceiros abriu o caminho para

seu trabalho eficaz de advocacy (defesa e promoção de direitos) durante a resposta à Covid-19 no país. Esse

sucesso também ampliou ainda mais o espaço da sociedade civil para que as lideranças das igrejas

colaborem mais com o governo a fim de beneficiarem suas comunidades.
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