
Preparação COP23/24

Ferramenta de Engajamento com o Governo 

Maputo, 1 de Fevereiro 2023



2

Ferramenta de Engajamento com o Governo

Contextualização

• A Ferramenta foi desenvolvida com base na matriz de reflexão dos 

90-90-90 que resultou da reunião organizada pelo MISAU em

2019/2020.

• Tem como objectivo orientar as discussões técnicas de preparação

do COP dos diferentes subgrupos de trabalho com base nas

prioridades do MISAU.

• Tem sido usada nos últimos 2/3 COPs

Composição

• A Ferramenta contém diferentes folhas com informação

previamente actualizada para cada área especifica (C&T, 

TB/HIV, PrEp, etc )  

• Folha com instruções sobre o preenchimento de cada coluna

Ferramenta  para  discussões Técnicas 
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Passos Para Preencher a Ferramenta-1  

Durante as discussões técnicas iremos preencher a ferramenta seguindo a folha de instruções, porém salientar o seguinte : 

• As colunas E (actividade COP21), F (grau de cumprimento COP21), G (actividade COP22), H (Grau de cumprimento T1 do 
COP22)  já estarão preenchidas com com as respectivas actualizações .

• Na coluna I - Sera preenchida durante as discussoões do dia 13 de Fevereiro, onde se irá  descrever as actividades 
propostas para o COP 23. 

Se for uma  actividade nova, deve-se inserir uma nova linha e descrever a actividade. E usando o drop down menu 
selecionar uma das opções na coluna J 

O Mesmo processo deve-se feito para as colunas Le M em relação as actividades para o COP 24 

• Na coluna K serve para indicar para onde a actividade deve transitar para tal deve-se  selecionar no drop down menu
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Passos Para Preencher a Ferramenta-2  

• Coluna N: através do drop down menu , os grupos de trabalho devem definir como a atividade será monitorada

• Coluna O: usando o drop down menu , os os grupos de trabalho devem indicar o grupo responsável pela atividade (ex: 

Peds, HTS)

• Coluna P: usando o drop down menu, os os grupos de trabalho devem indicar que grupos  precisarão ser consultados. Caso 

seja necessário consultar mais de 1 GT , selecione ‘’diversos’’ e depois deve-se inserir os nomes dos grupos na Coluna Q 

(Comentários)
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Aspectos Importantes a Considerar

❖ Os encontros de trabalho do Dia 1 e 2 de Fevereiro servirão para rever as  actividades do COP21 e primeiro trimestre do 
COP22, trazer a mesa as principais lacunas e desafios no processo de implementação e pontos para seguimento/ajuste 
durante o processo de implementação no COP22.

❖ Não iremos propor actividades para o COP23 (encontros específicos irão decorrer na semana de 13 de Fevereiro).

❖ A planilha de trabalho já estará preenchida com actualizações referentes ao ponto de situação de implementação das 
actividades durante o COP21 e primeiro trimestre do COP22. 

❖ Usaremos a oportunidade para identificar actividades que poderão transitar e propor incluir na subvenção  Fundo Global 
cujas discussões irão decorrer próxima semana. 

❖ Os co-leads de cada grupo serão os responsáveis pela planilha e devem garantir o preenchimento correcto da mesma com 
base nos consensos estabelecidos durante as discussões técnicas.

❖ Recordar que para algumas actividades poderá haver necessidade de consultar outros grupos de trabalho para 
alinhamento, assim sendo a planilha deverá conter informação final pós consulta e consenso. 

❖ No fim das discussões técnicas cada grupo deverá assegurar que a planilha seja revista de forma conjunta, e limpa.

❖ Notas escritas das discussões são encorajadas, para posterior seguimento 

Durante as discussões e planificação de actividades para o COP23 e COP24 que irão decorrer na semana de 13 de Fevereiro espera-se que os 

grupos de trabalho tomem em consideração o facto do financiamento  do PEPFAR vir a ser fixo ou reduzido  tanto para o COP23 quanto na 

COP24, portanto, todas as propostas de expansão devem ser acompanhadas redução de outras actividades. Todavia, a  expectativa é de melhorar 

a sustentabilidade da implementação das actividads programáticas



Obrigada 


