
Retomada do COP 21 –
Discussão com a Sociedade Civil

PEPFAR Mozambique |  April 1, 2021



2

Convidados e Objetivos do encontro

Convidados:

• Representantes da Sociedade Civil e pessoas que vivem, 
embaixadoras DREAMS, e 

• Liderança do Governo de Moçambique (CNCS e MISAU); 
ONUSIDA; Fundo Global e PEPFAR (CDC, USAID, Corpo da 
Paz, Departamento da Defesa)

Objetivos do encontro:

1. Esclarecer a visão geral e calendário da retorna ao processo 
de COP21.

2. Apresentação e discussão das prioridades para o COP21 
pela Sociedade Civil aos lideres do Governo de Moçambique, 
ONUSIDA, Fundo Global, e PEPFAR
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Agenda

Tema Orador Tempo

Nota de boas vindas e objetivos 

do encontro

PEPFAR 5 min

Resumo das últimas discussões PEPFAR 15 min

Próximos passos em relação ao 

COP 21

PEPFAR 10 min

Apresentação das prioridades da 

Sociedade Civil para o COP 21

PLASOC 20min

Discussão em plenária TODOS 30 min

Considerações finais TODOS 10 min
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Resumo das últimas discussões

 Engajamento das Organizações Baseadas na Fé (OBF)
• Deve haver coordenação entre as OBFs e as organizações da 

Sociedade Civil para obter maiores resultados;

• Os lideres religiosos devem refletir sobre a sua representatividade 
para que seja de âmbito nacional;

• O Comité Diretório das OBFs terá a função de aconselhar e não de 
ser entidade implementadora.

 Literacia em HIV/SIDA e TB
• Inclusão do cancro cervical nas atividades implementadas pela 

comunidade em termos de literacia e geração de demanda;

• Fortalecer as relações entre organizações locais com intervenções 
de literacia e o Governo Americano;

• Uso de rádios comunitárias para divulgação de mensagens de 
HIV/SIDA e TB.
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Resumo das últimas discussões

 Estigma e discriminação

• Um movimento nacional com todas partes interessadas 
envolvidas e com as PVHIV à frente do processo.

• Maior envolvimento das confissões religiosas pela 
sua responsabilidade moral para combater o estigma e 
discriminação nas suas congregações;

• Implementação da campanha de marketing estratégico e 
redução de estigma e discriminação;

• Deve-se desenvolver uma comunicação com mais 
elementos por forma a aumentar o conhecimento das 
pessoas sobre o HIV. Uma vez que a falta de 
conhecimento é que leva que exista o estigma e 
discriminação.
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Resumo das ultimas discussões

Monitoria Liderada pela Comunidade (MLC)

• Deve haver um processo de esclarecimento como e onde 
todos os intervenientes podem estar envolvidos;

• Mapeamento continua através do consultor que 
foi contratado por o Fundo Global.

• Harmonização dos indicadores comunitários com 
os processos de indicadores do MISAU.

• MLC deve estar na base de dados do CNCS

• Deve haver um programa nacional, uma vez que 
temos diferentes abordagens. E deve estar claro que o 
MLC não deve ser um programa a ser implementado 
individualmente.



Retomada do COP21 – Processo Resumido
Processo ajustado à COVID que continua a dar prioridade a um diálogo significativo e 
transparente com os governos parceiros, multilaterais e a sociedade civil, como é 
viável, dada a situação sem precedentes da COVID-19.

Fase 1: Preparação

1 – 14 de Abril 

Prosseguem as deliberações, a 
tomada de decisões, as reuniões 

virtuais entre agências e com 
parceiros (governo, multi-lats, 

OSC)

Preparação de ferramentas

Definição da agenda da reunião 
de planeamento

Fase 2: Planificação

15 – 29 de Abril 

Máximo de 2 dias (4hrs/dia) de 
Reuniões de Planeamento Virtual 

por equipas OU PEPFAR, 
governo, multi-lats, OSC

Agendas por país, centradas em 
prioridades e áreas-chave de 

discussão.

UO a programar com base no 
rolamento 

Os países e regiões terão a 
flexibilidade de auto-seleccionar 

datas mais cedo se estiverem mais 
perto da sua conclusão.  Aqueles 
que sentem que precisam de mais 

tempo podem auto-seleccionar 
datas posteriores dentro desta 

janela.

Fase 3: Compilação

3 – 21 de Maio

Ferramentas simplificadas 
Concluídas e Apresentação de 

COP/ROP incluindo SDS

60 a 90-minutos combinados 
Reuniões de avaliação com 

equipas PEPFAR, governo, multi-
lats, OSC e liderança S/GAC e DP

Os países e regiões terão 
flexibilidade e poderão começar e 

terminar mais cedo do que o 
período de 3 de Maio, se assim o 

desejarem. 

7 dias antes da reunião de 

planeamento, submeter à S/GAC 

esboços de FAST, Datapack, e 

Commodities Supply Planning Tool

7 dias antes da reunião de 

aprovação, apresentar ao S/GAC e 

aos parceiros o projecto final FAST, 

Datapack, Commodities Supply 

Planning Tool, e SDS
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Próximos passos do COP 21 para Moçambique

 O processo de planeamento do COP 21 retoma hoje, dia 1 de 
Abril de 2021, após a pausa temporária do processo, emitida 
em 9 de fevereiro de 2021.

 Não haverá alterações no orçamento do COP 21 para 
Moçambique.

 Duas Reuniões Virtuais Importantes:

• 21- 22 de Abril de 2021: Reunião Virtual de 
Planeamento para Moçambique

• 11 de Maio de 2021: Reunião de Aprovação 
para Moçambique

 A proposta do plano operacional do País deverá ser entregue 
ao SGAC no dia 14 de Abril.
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Partilha dos documentos e instrumentos com as 
partes interessadas

 Todos esses documentos e instrumentos estão disponíveis aqui: (Mozambique
COP21)

Documentos/Instrumentos Datas da Entrega

Partilha do primeiro esboço do “Sumário de Direcção

Estratégica” (SDS) com a sociedade civil e outras partes 

interessadas para comentários e reflexões. A entregar esses 

comentários até 12 de Abril

De 5 a 12 de Abril

Partilha das metas propostas (Instrumento “Data Pack”) e as 

visualizações do orçamento (Instrumento FAST)
17 de Abril

Distribuição do documento consolidado do SDS com os 

comentários e feedback recebido das partes interessadas
19 de Abril

Comunicação da inclusão/não do feedback 26 de Abril

Entrega do SDS final a S/GAC 4 de Maio

Partilha do SDS final no website (link acima) 13 de Maio

https://mz.usembassy.gov/our-relationship/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief/country-operational-plan/
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Apresentação das prioridades da SC para o COP 21
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Discussão em plenária
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Considerações finais
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Obrigado!


