
Prioridades da Sociedade Civil para o 

COP 21 - PEPFAR

A Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde e Direito Humanos-

PLASOC-M tem como um dos objectivos, garantir o acesso aos serviços

de saúde dos Moçambicanos e tem como grandes desafios garantir o

acesso aos cuidados e tratamento às pessoas vivendo com HIV.

A constituição da PLASOC-M responde a necessidade da existência de

uma sociedade civil organizada, mais interventiva e representativa e que

age como um interlocutor credível nos esforços desenvolvidos pelo

Governo de Moçambique e seus parceiros internacionais para a provisão

de serviços de saúde adequados a população moçambicana.



Prioridades da Sociedade Civil para o 

COP 21 - PEPFAR

• Lembrar que são membros da PLASOC-M, organizações baseadas

na comunidade

• Organizações menos dotadas em recursos (financeiros e humanos)

• Organizações com desafios tecnológicos sérios e, por isso, com

problemas de se coordenarem e trabalhar colectivamente dada a

situação actual do COVID 19

• São as que, mesmo com COVID 19, se fizeram presente junto das

comunidades e deram andamento a realização de actividades e,

merecem o nosso reconhecimento.



Prioridades temáticas

• Prevenção; 

• Cuidados e tratamentos;

• Fortalecimento de sistemas comunitários.

• Fortalecimento de capacidades das OSC

• Melhoramento de acesso e serviços prestados (Monitoria 

Liderada pela Comunidade – um capitulo a ser melhorado e 

apresentado ao longo dos debates)



Prevenção

Prevenção combinada

• Fomentar e apoiar as ações de prevenção combinada, com estratégias para 
subsidiar a ampliação da actuação das ONG de base comunitária, incentivando a 
detecção precoce de HIV/IST, com novas abordagens para o exame de 
parceiros/contactos e autoexame, 

• Garantir o fornecimento de insumos de prevenção (preservativos masculino e 
feminino, gel lubrificante, finger condom e dental dam) para população em geral, 
e chave em particular; 

• Promover acções de educação e comunicação em saúde para mudança social de 
comportamento, atitudes e práticas; 

• Promoção de acções de incentivo a testagem (ATS-C); 

• Inclusão de acções de prevenção que envolvem pessoas com deficiência;

• Estabelecer centros comunitários para populações-chave



Prevenção…2 

• Garantir o pipeline do 3HP

• Expandir o 3HP para PVHIV e Crianças menores de 15 anos

• Garantir a Vitamina B6

• Incluir o auto-teste

• Incluir Apoiar os insumos para DPI

• Incluir redução de danos em PIDs

• Incluir a aquisição dos EPI para reforçar a resposta a Covid-19

• Apoiar o estudo sobre índice de estigma



Prevenção…3 

Profilaxia Pré Exposição (PrEP): 

• Abrangência de idades igual ou menor de 15 anos de idade (mulheres 

trabalhadoras de sexo); 

• Inclusão da população prisional no critério de elegibilidade; (Incluir a 

população prisional no critério de elegibilidade).

• Desenvolver campanhas de comunicação para conscientização sobre o 

PrEP.



Cuidados e Tratamentos

Cuidados e tratamentos com base nos instrumentos de direitos humanos para a 

saúde. 

 Apoiar capacitações, incluindo advocacia para proposições de acções que 

envolvam a revisão ou acompanhamento de políticas, leis e regulamentações que 

reforçam estigmas e impedem ou dificultam o acesso equitativo aos serviços 

sociais e de saúde para populações-chave e outros grupos em situação de maior 

vulnerabilidade;

 Fomentar acções para redução das desigualdades de gênero e as violência 

baseada no gênero, inclusive as baseadas na discriminação por identidade e/ou 

expressão de gênero e orientação sexual

 Garantir a disponibilização de ARV ao nível comunitário.



Cuidados e Tratamentos…2

Cuidados e tratamentos com base nos instrumentos de direitos humanos para a 

saúde. 

 Incluir as capacitações das OSCs sobre a campanha I=I

 Alargar a dispensa trimestral para crianças menores de 2 anos, cujas 

mães têm critérios pessoais para tal

 Melhorar a oferta da Carga Viral a menores de 15 anos.

 Apoiar na contração de profissionais de saúde (eventuais renovaveis 

por 1 ano) para os do quadro no ambito da Covid-19



Cuidados e Tratamento..2

Fomentar ambientes institucionais e comunitários livres de estigma/ 

discriminação e outras formas de violações dos Direitos Humanos;

• Educação: Promover ações de capacitação aos profissionais de saúde, PVHS e 

comunidades locais; 

• Aumentar a disponibilidade de medicação da segunda linha; 

• Cuidados paliativos: Capacitar comunidades e agentes de saúde para prestação 

de cuidados paliativos;

• Aumentar o acesso aos serviços da carga viral;

• Assegurar a cobertura dos pontos de cuidados para tratamento do HIV 

avançado/ resposta clinica. 



Fortalecimento dos Sistemas 

Comunitários.

• Revitalização dos Grupos de Apoio e Adesão Comunitário- GAAC) 
e empoderamento económico dos pacientes em TARV;

• Promoção de saúde eficaz, integral e de qualidade tendo em atenção 
a prevenção e tratamento de HIV/IST com um enfoque de saúde 
pública, direitos humanos e inter-sectoriedade;

• Fomentar a incorporação de novas abordagens baseadas nos serviços 
de saúde na comunidade para prestar assistência diferenciada, 
inclusive com ampliação para que o activista certificado possa fazer a 
distribuição de medicamentos, para melhorar a adesão ao tratamento; 
dispensa comunitária de ARVs



Fortalecimento dos Sistemas 

Comunitários.

• Alargar a base de actuação das subvenções comunitarias 
(Community-grants), incluindo o seu valor para pelo menos 
50,000U$D anuais.

• Financiar as OSCs para se beneficiarem do DHIS2 

• Financiar as capacitações sobre vigilância comunitaria da 
Covid-19

• Fomentar um pipeline para apoiar supervisão comunitaria das 
US-Ajuda.



Fortalecimento de capacidades 

das OSC.

• Fortalecimento de capacidades das OSC para que a sociedade civil 
tenha participação eficaz na promoção da saúde, prevenção, 
diagnóstico, atenção e tratamento de HIV/IST)   

• Capacitar OCBs com habilidades para engajamento em ações de 
advocacia com outros sectores; 

• Recursos Humanos: dotar de habilidades e conhecimento os recursos 
humanos para que estes possam apresentar propostas inovadoras que 
respondam as demandas da população a fim de alcançar os índices 
correspondentes ao alcance das metas para o controle da epidemia de 
SIDA;  



Fortalecimento de capacidades 

das OSC…2

• Fortalecimento de capacidades das OSC para que a sociedade civil 

tenha participação Fomentar acções de capacitação nos temas 

epidemiológicos para promover melhoria na análise das informações 

na perspectiva de elaboração de estratégias e planos nacionais para 

HIV/IST relativos ao alcance das metas 90-90-90 para 2030;

• Estrutura Organizacional: fortalecer as estruturas governativas e 

executivas das OSC;

• Financeiros: fortalecer o mecanismo de “small grants” para garantir 

uma maior abrangência e cobertura.



Assuntos para debate

• Que o PEPFAR apoie a Sociedade Civil no item relacionado ao 
fortalecimento do mecanismo de resposta para que seja 
viabilizando financiamento das OCBs – usando mecanismos 
alojados dentro da sociedade civil;

• É importante que o PEPFAR, junto com a sociedade civil 
desenvolvam estratégias que venham subsidiar financeiramente as 
acções desenvolvidas por associações de base comunitária, 
considerando a efectividade das repostas integradas na 
comunidade.

• Investir em programas de geração de renda para populações 
vulneráveis e chave.



“

”

Muito Obrigado


