
COP 22

Programa das Reuniões

das Equipas Técnicas

Maputo,  2 de Fevereiro de 2022



Agenda

1. Apresentar as expectativas, os procedimentos

e os resultados esperados das discussões das 

equipas técnicas;

2. Passos seguintes

3. Sessão de perguntas e respostas



Introdução (1)
▪ A carta de nível de planificação (PLL) para o COP22 não apresenta grandes

ou inesperadas surpresas e está alinhada com grande parte das prioridades

do Governo, conforme articulado no PEN V.

▪ O orçamento mantém-se o mesmo do ano anterior em $401 milhões. No

entanto, temos uma maior necessidade em commodities devido ao crescimento

do numero de pacientes em tratamento.

▪ Tendo em conta que o Programa Nacional de ITS/HIV/SIDA teve um bom

desempenho e sucessos com a recente expansão do TARV e da cobertura

da carga viral, durante as discussões :

• As prioridades das partes interessadas devem ser consideradas para

que possamos alinhar a proposta final do COP22 (a consulta não se

destina a determinar que fundos serão alocados aos parceiros);

• Decisões difíceis terão de ser tomadas sobre o que priorizar;

• As equipas do PEPFAR não farão compromissos orçamentais finais.



Introdução (2)

o As discussões poderão ser longas e nem sempre 

haverá concordância de todos, mas gostaríamos 

que as vossas vozes fossem ouvidas!
▪ Por favor, venha preparado com a mente aberta e pronto 

para contribuir!



Procedimentos para as discussões Técnicas (1)

o Cumprir com o tempo concedido para as discussões e com a agenda o 

melhor que se puder!

o Partilhar com PCO as mudanças significativas na agenda para garantir 

que os participantes certos estão presentes no momento certo.

o Garantir que alguém toma notas dos aspectos importantes das 

discussões;

o Os lideres dos grupos técnicos devem rever o resumo das orientações do 

COP 22 e do PLL, MPR ( requesitos minimos), e as áreas de alinhamento 

com o PEN V e outros documentos chave .

o Discutir as principais prioridades do GRM para o grupo técnico com base 

nas apresentações feitas pelo GRM;

o Rever a planilha 95/95/95 e as instruções antes de iniciar as discussões, 

pois esta ferramenta será usada para orientar as discussões e documentar 

acordos alcançados, as novas actividades, as mudanças programáticas 

propostas, etc.



Procedimentos para as discussões Técnicas (2)

• Preencher a planilha 95/95/95 tendo como base as discussões e consensos

alcançados pelas equipas técnicas;

• Manter o acompanhamento dos acordos e questões sem consenso, grandes 

mudanças programáticas propostas para o COP22 e tópicos que exigem discussão 

adicional com outras equipas técnicas, incluindo a equipa do orçamento, sistemas, 

G2G e outras.

o Fazer um bom uso das discussões transversais

o Sinta-se livre de convidar a liderança para se juntar as discussões sempre que 

necessário.

• Até ao dia 14 de Fevereiro:

• Cada grupo deve completar a planilha 95/95/95 documentando os acordos, as 

mudanças, novas actividades propostas para o COP 22 e as questões pendentes,

• Preparar um resumo com 2-3 slides para submissão ao PCO (o guião será

partilhado); apresentação dos slides- por confirmar;

• Os resultados das discussões (acordos alcançados, mudanças, e assuntos sem

consenso) serão posteriormente apresentados como destaques a liderança do GRM 

e PEPFAR –data por confirmar.



O que se Espera depois de 11 de Fevereiro?

• As equipas do PEPFAR devem submeter a proposta de orçamento (IM-

level Budget) ao escritório do PCO até ao dia 16 de fevereiro para 

compilação nas ferramentas de orçamento do COP22;

o Um primeiro esboço completo do orçamento, as metas e outras ferramentas 

serão submetidas à OGAC no dia 28 de Fevereiro;

o O PEPFAR fará a apresentação do relatório dos trabalhos das equipas técnicas 

ao Governo (CNCS, MISAU, INS, CMAM, etc)- data por confirmar;

o As equipas do PEPFAR apresentarão a proposta do COP22 ao OGAC e aos 

representantes do GRM e Sociedade civil durante a reunião Virtual de 

planificação agendada para 7 a 11 de Março;

o Com base no feedback da reunião de planificação, será feita a revisão e  

submissão da proposta final do COP22;

o A reunião virtual de aprovação do COP22 tera lugar (provavelmente) em Abril ou 

início de Maio- por confirmar.



Lista dos Grupos Técnicos

➢Cuidados e tratamento ;

➢Prevenção

➢Saude Materna e Infantil (SMI)

➢Comunidade e Sociedade Civil

➢TB/HIV

➢Fortalecimento dos sistemas de saúde
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AGENDA 2 de Fevereiro
2 DE 

FEVEREIRO

FEBRUARY 2

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER

0800 - 0830 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil

0830 – 0900 Processo de Planeamento da Equipa Técnica do 

COP 22

COP22 Technical Team Planning Process 

Todos que vao participar 

nas reuniões tecnicas

0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

1200 - 1400 Intervalo/ Break

1400 – 1405 Abertura

Opening

PEPFAR

1405 - 1530 Mesa Redonda sobre Estigma e Discriminação

Stigma & Discrimination Roundtable

Parceiros Multilaterais e a 

Sociedade Civil
1530-1545 Intervalo / Break

1545-1630 Alinhamento do COP 22 com o Fundo Global

COP 22 alignment with Global Fund 

Fundo Global e MCP

Global Fund and CCM
1630 Diversos/Encerramento.

AOB/ Closing

PEPFAR & CNCS
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AGENDA 4 e 7 de Fevereiro
3 DE FEVEREIRO/FEBRUARY 3 - Feriado/Holiday
4 DE FEVEREIRO

FEBRUARY 4

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER
0800 - 0845 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil
0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

7 DE FEVEREIRO

FEBRUARY 7

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER
0800 - 0845 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil

0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

1200 – 1330 Intervalo/ Break

1330 – 1530 Discussões cruzada - Cuidados e Tratamento 

com Comunidade

Care and Treatment with Community

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

1330 – 1530 Discussões cruzada - Prevenção & Saude

Maternal e Infantil

Prevention with Maternal & Child Health

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR
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AGENDA 8 e 9 de Fevereiro
8 DE FEVEREIRO

FEBRUARY 8

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER
0800 - 0845 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil
0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR
1200 – 1330 Intervalo/ Break
1330 – 1530 Discussões cruzada - CT & Prevenção

CT & Prevention

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

1330 – 1530 Discussões cruzada - Comunidade & SMI

Community & MCH 

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR

9 DE FEVEREIRO

FEBRUARY 9

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER
0800 - 0845 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil
0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR
1200 – 1330 Intervalo/ Break

1330 – 1530 Discussões cruzada - CT & SMI

CT & MCH 

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR
1330 – 1530 Discussões cruzada - Prevenção & Comunidade

Prevention & Community 

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR



13

AGENDA 10 e 11 de Fevereiro

10 DE FEVEREIRO/FEBRUARY 10 – PAUSA/PAUSE

11 DE FEVEREIRO

FEBRUARY 11

SESSÃO 

SESSION

APRESENTADOR

PRESENTER

0800 - 0845 Reunião da Sociedade Civil

Meeting of civil society stakeholders

Representantes da 

Sociedade Civil

0900 – 1200 Reuniões das equipas técnicas

Technical Team meetings

Co-facilitação pelo GRM e 

PEPFAR



Obrigada

1
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