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Agenda

Horario Item Quem

14:05 ς14:10 Introdução Marcela Freitas (PEPFAR)

14:10 ς14:20 Apresentaçãodas actividades/ iniciativasda UNAIDS em
relaçãoaostigma e discriminaçãoemMoçambique

João Chongo(UNAIDS)

14:20 ς14:30 Apresentaçãodas actividades/ iniciativasda GFATM em
relaçãoaostigma e discriminaçãoemMoçambique

Gemma Salvetti (GFATM)

14:30 ς14:40 Apresentaçãodas actividades/ iniciativasda PEPFAR em
relaçãoaostigma e discriminaçãoemMoçambique

Emanuel Pereira (CDC)

14:40 ς14:55 Panelistas(PVHIV, TB, PC e OBF)
άh ǉǳŜ precisaser feito para avançarmosemdireçãoa 
eliminaçãodo stigma e discriminaçãodentro das 
constituênciasque representamosΚέ 

JoseliaBanze & Julio Mujojo (PVHIV), 
Mertina Nabo & Roberto Paulo (PC), 
OctavioMabunda& AlyMecusserima(OBF), 
Joaquim Manhique & Constantino Malate(TB)

14:55 ς15:30 Mesa redonda (discussãoe concordânciasobreareas de 
sinergia)

Sociedadecivil (panelistas), GFATM, UNAIDS, 
PEPFAR, CNCS and MISAU
Facilitador: Marcela Freitas



3

GFATM, UNAIDS & PEPFAR ïUma nova iniciativa

Å GFATM, UNAIDS and PEPFAR decidiramunir forçasatravésde umaabordagemque aumentea coordenaçãoe 
a colaboraçãoentre as 3 organizaçõesafim de eliminaro stigma e discriminaçãorelacionadosaoHIV.

Å Objetivo: comprometer-se a reduzir de forma mensurável o estigma e a discriminação por meio de maior 
coordenação, colaboração e planejamento com comunidades, governos e parceiros nacionais, em um 
conjunto de países focais durante um período de 3 a 5 anos (afim de avançar nos esforços do alcance das 
metas da UNAIDS (10 10 10))Φ άtŀƝǎŜǎ CƻŎŀƛǎ !ǾŀƴœŀŘƻǎέ

Å 6 focal countries were selected to based on:

ð Compromisso do país como evidência pela participação na 

άUnaidsGlobal Partnershipέ Ŝ DC!¢a άBreakingdownBarriersέ ό.5.ύΦ

ð Disponibilidade de dados para ação (implementação

do estudo Índice de estigma de PVHIV e avaliações do BDB)

ð Oportunidade de impacto

Å Costa do Marfim
Å Ghana
Å Jamaica

ÅMozambique
Å Africa do Sul
Å Thailandia
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Objectivos e resultados da sessão

Objectivos:

ÅDiscutire concordarsobreareas de possivelsinergia

PróximosPassos:

ÅReuniões/workshop serãomarcadasapóso COP/22 (com as 3 organizacoes, SC, 
governoe parceiroslocais) para o planejamentoda iniciativaconsiderandoactividades
ligadasas areas de sinergiaaquiacordadas.



Parceria Global

Uma iniciativa-chave para alcançar os objectivosda Estratégia Global 
para a SIDA 2021-2026

Acçãopara EliminarTodasformasde Estigma
e Discriminaçãorelacionadasao HIV e SIDA



Origens: Uma chamada para traduzir compromissos em acções

Objectivos

ÅTraduziroscompromissospoliticos e de direitoshumanosem acçõesdo paísna eliminaçãodo S&D

ÅReforçare revitalizaras sinergias& parceriasde implementaçãopara aumentara coberturados programas

ÅGerare disseminardados baseadosem evidênciapara informar políticas& programas, e apoiara medir o progresso

Parceria Global 

Liderança Política

ÅUNAIDS EXD
ÅUN Women EXD
ÅUNDP 

Administrator
ÅGNP+ EXD
ÅGlobal Fund EXD

Grupo de Co-Parceiros

GNP+, PCB NGO Delegation, UNAIDS, UNDP, UN 
Women, Global Fund

Os co-parceirosdo secretariado apoiam a liderança 
política a nível técnico para aconselhar sobre a 

direcçãoda parceria, advocacia, desenvolvimento de 
orientações, assegurar apoio técnico aos países



Cuidados de Saúde

Local de Trabalho

Educação

Emergência Humanitária

Justiça

Comunitário

Os 06 Cenários 



O que se espera dos Países

Fortalecimento da Parceria entre o Governo, OSCs, pessoas deixadas

para trás, Agências da UN, doadores, para identificar lacunasnaspolíticase

programas, desenho e implementação de intervenções informadas por

evidencias, e monitoriado progressonaeliminaçãode S&DrelacionadoaoHIV

Avaliar o estado actual de S&D relacionadonos ao HIV, para identificare 

implementarprogramaspara a eliminaçãode barreirasno acessoaosserviços

Realizaracçõespara eliminaçãodo S&D relacionadoaoHIV nosseiscenários

nospróximos5 anos.

Alocar recursos para apoiara implementação, monitoriae reporte das 

intervençõesde eliminação do S&D ligados ao HIV

Monitorar e reporter anualmente o progressousandoosindicadores

existentese recomendados

2)

3)

4)

5)

1)



Compromisso até à data: 29 Países

LAC
ÅArgentina
ÅCosta Rica
ÅEcuador
ÅGuatemala
ÅGuyana
ÅJamaica

MENA
ÅIran

WCA
ÅCentral African Republic
ÅCôte D'Ivoire
ÅDemocratic Republic of Congo
ÅGuinea
ÅLiberia
ÅSenegal
ÅGambia

ESA
ÅAngola
ÅLesotho
ÅMozambique
ÅSouth Africa
ÅUganda

APAC
ÅLaos
ÅNepal
ÅPapua New 

Guinea
ÅPhilippines
ÅThailand

EECA

ÅKazakhstan
ÅKyrgyzstan
ÅMoldova
ÅUkraine
ÅTajikistan

10 novos países aderiram seguindo o momentum do HLM, e a nova Declaração Política e Advocacia Estratégica do 
HIV e SIDA



Sinergias focalizadas entre os diferentes parceiros

Forte colaboração a nível regional e nacional

Implementação Guiada

Actores Capacitados

Advocacia

Mecanismos que abordam as violações dos direitos

humanos em vigor

Melhoria do Ambientes Legal

Como Apoiamos

Suporte Técnico Catalítico
Atravésde coordenadoresregionaise nacionaisapoiara aceleraçãoda 
implementaçãoe advocaciada Parceriaglobal para alcancaros
objectivosda estratégiaglobal:

Draft updated Brochure

Orientação e Ferramentas

Draft Tracking Tool Draft M&E Guidance 



Parceria com as comunidades para desafiar o Estigma e 

Discriminação

#Mais do que uma campanha de advocacia anti estigma
Zero Discrimination Day

International Workers' Day: infographics on best practices

World Humanitarian Day: infographics on best practices

#MoreThan Medley: Human Rights Day

Liderada pela comunidade e baseadaem parcerias: Agênciasda ONU e
sociedadecivil

Ferramentade educaçãoe advocaciae influência política para obter mais
apoio (país, doador, parceiro) e momentum. Webinars globais (9) como
ferramentasde aprendizagemadicionaisparaa implementação

Tomar em vantagemos pricipais dias comemorativosinternacionaispara
destacarintervençõesespecíficasde cadacenário,violaçõesde direitos e
melhores práticas em todos os cenários & para grupos particularmente
afectados(10 campanhasglobais& 16 paísescom campanhasde advocacia
anti-estigmarelacionadascomo GP)

2022: focalização a nível regional e nacional para assegurar advocacia 
estratégica no terreno, por exemplo, reforma legislativa discriminatória

https://twitter.com/gnpplus/status/1469334767212638214

https://twitter.com/gnpplus/status/1469334767212638214


NospaísesBDB,asavaliaçõesdebasee asavaliaçõesdemeiotermo informamasacçõesnos6 cenários

Osgruposde trabalhoexistentesrepresentamo mecanismoparaa coordenaçãodaparceria
Planeamentode acçãopara os 6 cenáriossob os orientaçãodo PlanoNacionalpara uma resposta
abrangente
Coordenaçãoe reforçomútuo daassistênciatécnica

BDB preparou o caminho para respostas abrangentes - incluindo para o estigma e a discriminação nos 6 cenários 

BDB & GP ligação



Stigma & Discriminacao
ςRPs do FG - NFM3 

Atingir juntososobjetivosdo 
PENV e da BDB



Quebrar barreiras: avançar para uma resposta abrangente 
dos direitos humanos no VIH e na tuberculose
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ÁPrincipais conclusões

ÁOs programas de Direitos Humanos para o VIH 
cresceram de uma média de 0,9 (uma fora das 
atividades) para 2,2 (iniciativas em curso e de 
pequena escala). 

ÁA melhoria global de % da Linha de Base para o 
MTA é significativa ς144%. 

ÁProgramas destinados a reduzir o estigma e a 
discriminação, e programas de crescente literacia 
jurídica demonstraram a maior taxa de melhoria 
entre a linha de base e o médio prazo.

ÁA formação em ética médica para prestadores de 
cuidados de saúde e a sensibilização dos 
programas de aplicação da lei demonstraram a 
menor taxa de melhoria.

Scoring (HIV ProgrammeAreas)

Medição do progresso e recomendações (HIV)

Program Baseline Mid-term Change

Stigma & discrimination reduction 0.5 3.0 h

Training for healthcare providers on 
human rights & medical ethics

1.2 1.7 h

Sensitization of law-makers & law 
enforcement agents

0.0 0.5 h

Legal literacy ("know your rights") 1.2 3.0 h

Legal services 2.0 3.0 h

Monitoring and reforming laws, 
regulations and policies

0.0 1.5 h

Reducing discrimination against women 1.5 3.0 h

Ensuring confidentiality & privacy

N/A
Mobilizing and empowering patient and 
community groups

Programs in prisons & closed settings

Average 0.9 2.2 h
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Scoring (TB ProgrammeAreas)

Medir o progressoe Recomendações(Tubercluose) 

Program Baseline Mid-term Change

Stigma & discrimination reduction 0.0 1.0 h

Training for healthcare providers on 
human rights & medical ethics

1.3 1.6 k

Sensitization of law-makers & law 
enforcement agents

0.0 0.0 g

Legal literacy ("know your rights") 1.0 3.0 h

Legal services 1.0 3.0 h

Monitoring and reforming laws, 
regulations and policies

0.0 0.0 g

Addressing gender-related inequalities 
and barriers to access in TB

0.0 0.0 g

Ensuring confidentiality & privacy 0.0 *

Mobilizing and empowering patient and 
community groups

1.0 1.3 h

Programs in prisons & closed settings 1.0 1.0 g

Average 0.5 1.2 h

ÁPrincipais conclusões

ÁOs programas de direitos humanos para a 
tuberculose cresceram de uma média de 0,5 (sem 
atividades formais) para 1,2 (atividades pontuais, 
limitadas no tempo).

ÁA taxa média de melhoria (+140%) refletiu os 
grandes progressos. Embora existam lacunas 
claras nas áreas do programa. 

ÁOs programas destinados a aumentar a literacia 
jurídica, bem como a expansão dos serviços 
jurídicos, demonstraram uma taxa significativa de 
melhoria entre a linha de base e o médio prazo.

ÁLimitado ou nenhum progresso foi identificado na 
maioria das outras áreas do programa Direito 
Humano para a Tuberculose.

Á
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Recomendações programáticas
×Reforço das formações pré e em 

serviço dos profissionais de saúde 
×Alargamento das formações pré e em 

serviço e aos oficiais correcionais
×Integração da Tuberculose, na 

formações de ética médica; 
×Mobilização e capacitação de 

organizações lideradas pela 
comunidade (CSS)
×Ampliar os programas de redução do 

estigma e da violência nas prisões - em 
particular para a tuberculose

Recomendações Estruturais 

×Elaboracao do Plano de M&A e do respetivo  
sistema nacional de monitoria e avaliação 
robusto e significativo para avaliar programas 
relacionados com os direitos humanos para a 
eficácia e impacto nos resultados da saúde ς
CNCS (atravez da Human Rights SI do FG)

×Investimento na area da MLC para poder 
medir progresso ate reducao do S&D (na base 
de dados do Estigma Index 2.0)

×assegurar um envolvimento significativo das 
populações-chave, bem como das mulheres e 
das organizações juvenis na liderança e 
implementação de programas

Principais recomendações: Estrutural e 
Programática 



Recursos
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ÅRelatório de avaliação do meio prazo: 
Moçambique
ÅResumo Técnico do Fundo Global: 

Direitos Humanos, Igualdade de 
Género e HIV
ÅResumo Técnico do Fundo Global: 

Direitos Humanos, Género e 
Tuberculose
ÅImplementingand Scalingup 

Programs and AddressHuman Rights
and Gender-relatedbarriers(ENG)

https://www.theglobalfund.org/media/11057/crg_2021-midtermassessmentmozambique_report_pt.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6572/core_hivhumanrightsgenderequality_technicalbrief_pt.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6520/core_tbhumanrightsgenderequality_technicalbrief_pt.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/04/Implementers-Guide_Eng_220420.pdf
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- Debate Nacional sobre planode acaobaseadonosresultadosdo estudo

- PENV

- Estudo sobre S&D nas unidades de saude resultados ainda
preocupantes.

- Dados pelos CCS:

QuebrarBarreiras- NFM3 Stigma & Discriminacao
- Estudoqualitativosobre Casos Faltosose causasda baixaRetencao

17%

17%

13%
12%

4%

8%

29%

2021

Poor Services at HF Stigma and Discrimination

Long Distance Traditional Beliefs

Privacy and Confidentiality Shortage of Medicines

Others

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Maputo Province 167 38 25 24 13 12 12 40 3 0 11 87 67

Maputo City 35 18 55 2 1 123 29

Gaza 79 13 21 9 25 17 50 0 193 0

Inhambane 2 46 3 6 83 71 0 10 0 25 217

Manica 113 5 0 6 0 0 4 0 146 0

Sofala 132 138 0 174 0 16 79 0 64 299 7 0 153

Niassa 5 2 42 13 1 9 0 0 1 0 0 6 10

Cabo Delgado 4 35 10 72 3 39 0 0 2 0 9 18 62

Total 502 312 101 316 48 231 0 218 40 81 638 150 136 538

Poor Services 

at HF

Stigma and 

DiscriminatioProvince
Long Distance

Privacy and 

Confidentialit

Shortage of 

Medicines
Others

Traditional 

Beliefs
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- ObjectivosEspecíficos

ÇCapacitarosprovedoresdesaúdeemmatériadeDH,Estigmae DiscriminaçãoligadosaoHIVe TB;

ÇReduziro estigmae discriminaçãonasUS;

ÇMelhoraro acessoa informação(literacialegal)dasPVHIV,Populaçõeschavee pacientescomTB;

ÇMelhorara retençãoa adesãoe dosPacientesaoscuidadose tratamento;

ÇEstimulara humanizaçãodosserviçosdesaúdenasunidadessanitarias;

ÇReforçaraspráticasdaéticamédicae DHnosprofissionaisdesaúde.

QuebrarBarreiras- NFM3 Stigma & Discriminacao
MISAU ςDepartamentode Humanizacao



Actividades do Modulo de Direitos Humanos ςMISAU (1)

1.Formação dos profissionais de saúde em matéria de Direitos Humanos, Estigma 
e Discriminação;
ÇPERFIL
ÇMédicoschefesdistritais; 
ÇDirectoresclínicosdas US;
ÇNivel provincial, distrital e US ïSupervisores de HIV,TB, PFsde APSSePP, Humanização e lideres 

comunitários

2.Formação de Instituições de ensino em Saúde em Matérias de Direitos 
Humanos; 

ÇDocentes (Instituto de Ciências de Saúde, Centros de formação e Institutos de Ensino Superior)

3. Formação de provedores de saúde em Línguas de Sinais;

4. Revisão da Carta dos Direitos e Deveres do Utente;

5.Supervisão e apoio técnico as USs formadas;



Actividades do Modulo de Direitos Humanos ïMISAU (2)
6. Monitoria e avaliação das actividades implementadas;

ÅImplementação de ferramentas de avaliação da US; Implementação de ferramentas de auto-

avaliação dos Provedores de Saúde; Criação de bases de dados;

7. Facilitação de diálogo com a População Chave e as unidades sanitárias;

ÅNas Unidades sanitárias ou comunidades; Grupo alvo provedores de saúde e populações chave; 

8. Realização do Workshop dos 7 programas de Direitos Humano

9. Realização de workshop de fortalecimento de capacidades em barreiras 

especificas de acesso aos serviços pelas Pessoas que Injectam Drogas e 

Transgénero;

10. Realização de workshop de fortalecimento de capacidades em barreiras 

especificas de acesso aos serviços pelos Pacientes com Tuberculose;



23

ÅFormações sobre ética medica ao pessoal 
de saúde relacionado ao HIV

ÅPacote de treinamento para oficiais 
correcionais com base nos DH da PC e 
PVHIV)

ÅKAP ςagentespolicia

ÅFormacaopre-servicosaosagentesda 
policia

ÅSeminariosde sensibilizacaonasescolas
dos oficiaiscorrecionais

ÅHarmonizarmateriaispara dialogos
comunitarios- Realizar gruposfocaisnas
provínciaspara o desenvollvimentode 
materiaisde dialogocomunitarios

ÅFormacoesem service pelos OC

ÅFormacaopre-servicosaosmagistrados

QuebrarBarreiras- NFM3 Stigma & Discriminacao
CNCS ςMINT, MJACR, CNDH, Magistrados, CFJJ, IPAJ, OSC



QuebrarBarreiras- NFM3 Stigma & Discriminacao

Trabalhocomunitário ςCCS e FDC e suasOBC

24

VPacotesRAMJ ςnasescolase aforada escolaςSAAJ (505,220 RAMJ 10 -19 anos, dentro 
da escola; 1,128,578RAMJ dos 15 ς24 anos, fora da escola)

VPacotesPC ςalcance, ligacaoe gestaode casos. Abordagensvirtuais(115,146 MTS e seus 
parceiros; 24,819 HSH; Transgéneros; 5,827 PUD; 23,081  Reclusos)

- PVH  - Dialogoscomunitarioscontra E&D ςMMsςEngajamento masculino, cantinhos ς
sitos não ajuda

- Paralegais; tribunais comunitários e serviços legais. VBG ςCAIs

- Pacientes com TB 

- Comunicacaoe sensitizacaoςliteracialegal; 

- Reducaode discriminacaode generode PVH, normasde generosnocivas, e VBG
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STIGMA INDEX, 

IBBS, 

KP mapping, 

TG assessment, 

Cabo Delgado study

KAP (police attitude to PLWH and KP);

Avaliacaodo E&D TB

QuebrarBarreiras- NFM3 Stigma & Discriminacao
Estudos



Monitoria Lideradapela 
Comunidadeno NFM3



SinergiasFG e PEPFAR
- Plano de M&A para programasde direitoshumanos(HR SI)

- Apoiarno reforcodo Grupo Tecnicosobre DH

- Formacoesde OBC com pacotede formacaopadronizado

- Formacoesdo Pessoalde Saude sobre S&D

- Harmonizacaodos pacotesde comunicacao/sensibilizacaonascomunidades
e das ferramentas de monitoria

- PC e RAMJ ςpacotede prevenção para PC padronizado(KUTS-PC); 
harmonizar o módulo de direitos humanos nos pacotes de formação de 
Educadores Pares

- MLC



Internal Use Only

Actividadesde DireitosHumanos 
apoiadaspeloPEPFAR 
no COP20 e COP21 
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O PEPFAR reconhece que o acesso 
universal a serviços essenciais de HIV e TB 
pode ser limitado pelo estigma, a 
discriminação e a violência, assim como por 
normas, leis e políticas prejudiciais. NÃO DEIXAR 

NINGUÉM 
PARA 
TRÁS

A visão estratégica do PEPFAR é de  aliar-se 
a outros parceiros para eliminar estas formas 
de barreiras, especialmente as que impedem 
que adolescentes e jovens mulheres e 
populações-chave acedam a serviços de 
prevenção e cuidados e tratamento do HIV e 
TB.
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Intervenções de DH no COP20 e COP21

Dentro dos sete programas estratégicos de Direitos Humanos definidos pela ONUSIDA para serem incorporados na 
resposta ao HIV/SIDA, no COP 20 e 21 o PEPFAR apoia:

1. Redução do estigma e discriminação;

2. Formação de provedores de cuidados de saúde em direitos humanos e ética médica; 

3. Sensibilização dos legisladores e agentes de aplicação das leis; 

4. Redução da discriminação contra as mulheres no contexto do HIV;

рΦ [ƛǘŜǊŀŎƛŀ ƭŜƎŀƭ όά/ƻƴƘŜœŀ ƻǎ ǎŜǳǎ ŘƛǊŜƛǘƻǎέύΤ

6. Serviços legais;

7. Monitorar e reformar leis, regulamentos e políticas relativas ao HIV e TB. 
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Redução de Estigma e Discriminação

No COP 20 e 21, actividades centradas na mudança de comportamento e de normas sociais através de:

Desenvolvimento, 
impressão e distribuição de 
conteúdos educativos que 
abordam questões de 
estigma e discriminação e 
normalizam 
HIV e TB

Campanha de 
comunicação de 
massa  Somos 
Iguais

Educação e 
sensibilização de utentes 
de serviços e 
comunidades para 
aumento de literacia em 
saúde sobre HIV e TB 
(áreas de cobertura 
AJUDA);

Actividades de Engajamento de 
Organizações Baseadas na Fé 
para divulgação mensagens de 
saúde para reduzir estigma nas 
comunidades religiosas
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Campanha Somos Iguais
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Formação de Provedores de Saúde

Å No COP20, o PEPFAR promoveu com MISAU e NAMATI formação 
de formadores para apoio à implementação de pacote de 
Direitos Humanos e de Estigma e Discriminação ς50 
formadores treinados

ð Cerca de 500 profissionais de saúde treinados até ao 
momento

Å No COP21, parceiros clínicos do PEPFAR vão continuar a 
implementar pacote com objectivo de cobrir mais de 300 
centros de saúde (50% sites AJUDA)

Å Até 2º trimestre de 2022, PEPFAR/ MISAU/CNCS irão lançar 
pacote de formação em habilidades de comunicação para 
provedores de saúde  e pessoal leigo que cobre tópicos de 
direitos humanos

Å Durante COP21, desenvolvimento de pacote e ferramentas para 
melhoria da qualidade de comunicação em saúde para 
provedores de saúde.


