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Departamento de Estado dos Estados Unidos 

                                                              
                                                            Washington D.C 20520  

 

NÃO CLASSIFICADO 19 de janeiro de 2022 

 

MEMORANDO INFORMATIVO PARA O EMBAIXADOR HEARNE, MOÇAMBIQUE 

 
Por parte da: S/GAC - Coordenadora Global Interina para a SIDA dos E.U.A., Subsecretária 

Principal, Dr.ª Angeli Achrekar, DrPH, MPH 

 

Através de: O Presidente da S/GAC para Moçambique, Jason Bowman e a Gestora de 

Programas do PEPFAR para Moçambique, Michelle Zavila 

 
Assunto:  Plano de Alocação e Direcções Estratégicas do PEPFAR para o Ano Fiscal (AF) 

2023 

 

Exmo. Sr. Embaixador Hearne, 

 
Antes de mais, espero sinceramente que V. Exa. e a sua equipa se encontrem seguros e saudáveis. Estou 

extremamente grata pela liderança desempenhada por V. Exa. no programa do PEPFAR e pelos esforços 

adicionais de resposta à COVID-19 durante este ano difícil. 

 

Enquanto países de todo o mundo continuam a gerir os efeitos da pandemia da COVID-19, e o governo dos 
EUA assume o seu compromisso de apoio, é encorajador ver as vacinas a percorrerem o mundo.  Os 

esforços de resposta à COVID - e a utilização contínua da plataforma do PEPFAR no apoio à testagem e 

fornecimento de vacinas e a sua adesão nos locais de prestação de cuidados - são essenciais tendo em conta 

a nossa capacidade de fornecer cuidados contínuos e apoio para salvar vidas de pessoas que vivem com o 

HIV.  O PEPFAR tem enfrentado muitos desafios enquanto programa durante este período.  No entanto, a 

família e os parceiros do PEPFAR têm levado a cabo a missão, mesmo que tenham tido impactos pessoais 
significativos derivados da COVID-19. Apesar destes desafios, o que continua a ser verdade é a força e a 

resiliência do PEPFAR em parceria com os países e as comunidades - através das nossas equipas, e dos 

nossos programas no meio das duas pandemias. 

 

O PEPFAR tem feito um esforço tremendo ao longo do ano para proteger e acelerar os progressos 
alcançados no combate ao HIV, ao mesmo tempo que alargou a plataforma para responder também à 

COVID-19.    

  

O Plano Operacional do País para 2022 (COP22 - para implementação no AF de 2023) representa um marco 

fulcral no PEPFAR, uma vez que vários países estão a atingir ou a aproximarem-se dos padrões de 
referência acordados no âmbito da meta 95/95/95 da ONUSIDA para alcançar o controlo da epidemia.  À 

medida que os países se aproximam destes padrões de referência, e ao mesmo tempo que se movem no 

sentido de "ampliar para colmatar lacunas" para "sustentar" o controlo da epidemia, temos de assegurar a 

equidade do programa do HIV e da população, abordar os obstáculos pendentes que ameaçam fazer desviar 

o progresso feito na redução de novas infecções pelo HIV e da mortalidade associada, e adaptar os nossos 
programas para servir todas as populações.   
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Este ano é particularmente importante planear o COP22 em conjunto com o governo do país, a sociedade 

civil, e os parceiros multilaterais.   Através do PEPFAR, o foco na igualdade requer uma atenção constante 
aos dados dos programas que demonstrem resultados e lacunas.  A ênfase na igualdade também significa 

um enfoque em grupos populacionais onde os nossos esforços até à data não colmataram lacunas, sendo 

necessário um planeamento específico, atribuição de recursos, e adaptação do programa - dependendo do 

que os dados revelam para cada país - incidindo em: crianças, raparigas adolescentes e mulheres jovens, e 

populações-chave. 
 

Enquanto a implementação continua, ou em muitos casos, tem começado a aumentar, a maioria dos países 

do PEPFAR estão a caminho de alcançar as metas de cobertura do programa. Neste sentido, os programas 

do PEPFAR deverão focalizar-se em quatro temas-chave à medida que nos aproximamos do planeamento 

e da implementação do COP22:  

1. Alcançar e manter o controlo da epidemia utilizando serviços de prevenção e tratamento do HIV 
baseados em evidências, equitativas e centradas nas pessoas. 

2. Apoiar sistemas de saúde resilientes e capacitados dos países, comunidades, permitindo ambientes, 

e parceiros locais para construir capacidades duradouras. 

3. Reforçar a cooperação e coordenação para um maior impacto, partilha de sobrecargas, e 

sustentabilidade. 
4. Empregar uma lente de equidade com um enfoque persistente na redução das desigualdades 

persistentes vividas por crianças, populações-chave, e raparigas e mulheres jovens adolescentes. 

 

Quero felicitar a equipa do PEPFAR por ter conseguido: 

 

• Progressos consistentes no crescimento trimestral do tratamento e no progresso rumo aos 95-95-95 

apesar da COVID-19, bem como a expansão da DT, TLD, e outros MDS focalizados no utente 

durante a pandemia, 

• Melhorias na cobertura e supressão da carga viral (SCV) em todas as províncias, faixas etárias, e 

entre as Populações-Chave (PC), e  

• Ampliação e melhoria na qualidade das intervenções essenciais de prevenção, incluindo o Cancro 

do Colo do Útero, Circuncisão Médica Masculina Voluntária (CMMV) e Profilaxia Pré-exposição  

(PrEP). 

 

Juntamente com o Governo de Moçambique e a liderança da sociedade civil, fizemos progressos tremendos. 

Moçambique deve orgulhar-se dos progressos feitos nos últimos 18 anos de implementação do PEPFAR e 
estamos profundamente gratos pela estreita coordenação em curso com o Fundo Global e a ONUSIDA. 

 

Conforme se verá no guião do COP este ano, as mudanças na direcção do programa variarão dependendo 

da fase em que os países se encontram no controlo da epidemia e dos esforços contínuos de medidas de 

combate à COVID-19 que cada equipa está a enfrentar.  Ao avaliar possíveis falhas de programação 
decorrentes da COVID-19, ainda existem desafios abrangentes.  

 

Em particular, deve ser dada mais importância e atenção aos seguintes desafios-chave no PEPFAR 

Moçambique: 

 

• Assegurar serviços de testagem de alta qualidade, incluindo uma cobertura abrangente de testes de 

caso índice, 
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• Abordar os desafios de continuidade de tratamento em crianças e jovens, bem como a baixa 

cobertura de carga viral para pessoas vivendo com HIV (PVHIV) com idades entre os 15-29 anos, 
e a baixa supressão de carga viral para crianças, e 

• Aumentar a prevenção para raparigas adolescentes e mulheres jovens (RAMJ) através da 

optimização da implementação do DREAMS, desempenho e colecta de dados. 

 

Um conjunto mais completo de detalhes, incluindo os fundos reservados e a direcção específica do 
programa estão incluídos no Plano de Alocação e Sumário de Direcções Estratégicas do COP22 do 

PEPFAR. 

 

De acordo com a abordagem dos anos anteriores, as equipas do PEPFAR serão mais uma vez responsáveis 

pela definição das suas próprias metas em todas as áreas do programa do PEPFAR (com a meta actual do 

tratamento não inferior ao resultado que deveria ser alcançado no COP 21) em consulta com as partes 
interessadas.  As equipas devem ter consciência de que as metas do PEPFAR não são do PEPFAR, mas sim 

decorrem directamente do compromisso do Governo do país parceiro com as metas da ONUSIDA e do 

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3. 

 

O orçamento nocional do COP 22 do PEPFAR para Moçambique é de $401.000.000 inclusive de todas as 
novas contas de financiamento e pipeline aplicado.  Todas as directrizes de afectação e de programa 

fornecidas abaixo devem ser cumpridas. As metas e o respectivo orçamento aprovado devem reflectir o 

nível de ambição que a equipa do PEPFAR, em colaboração com o Governo de Moçambique e a sociedade 

civil moçambicana, acreditam ser fundamentais para o progresso do país no sentido de alcançar e manter o 

controlo da pandemia.  
 

Finalmente, em conformidade com os esforços do governo dos EUA para apoiar a diversidade, equidade, 

inclusão e acessibilidade, bem como para promover a equidade para as comunidades mal servidas e prevenir 

e combater a discriminação ou exploração com base na raça, religião, identidade de género ou orientação 

sexual, o PEPFAR trabalhará para assegurar que estes princípios sejam mantidos, promovidos e avançados 
em todos os programas do PEPFAR e na forma como fazemos negócios.  

 

Importa notar que nos próximos dias o nosso Presidentes do PEPFAR para Moçambique e a Gerente do 

Programa PEPFAR (PPMs), trabalhando em plena colaboração com as nossas equipas de apoio e 

responsabilidade do país (CAST), irão rever esta carta de nível de planeamento e os pormenores nela 

contidos, com a equipa mais alargada do PEPFAR do país. O envolvimento das partes interessadas é 
essencial para um processo de planeamento produtivo e de impacto, e o envolvimento da sociedade civil 

continuará a ser uma parte integrante deste processo de planeamento.  Incluído nesta carta de nível de 

planeamento encontra-se um delineamento das expectativas de envolvimento das principais partes 

interessadas e da sociedade civil, à medida que continuamos a finalizar a nossa abordagem para acolher um 

processo virtual de planeamento e aprovação do COP22. 
 

Uma vez mais, obrigada pela liderança e empenho contínuos de S. Ex.ª durante o processo do COP22.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Angeli Achrekar 
 

Anexo: Resumo do Plano de Alocação e Direcções Estratégicas do PEPFAR. 
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CC: S/GAC - Jason Bowman, Presidente; Michelle Zavila, GPP; Jacquelyn Sesonga, Coordenadora 

Nacional do PEPFAR 
 

Visão geral: Plano de Alocação e Direcções Estratégicas do COP22 do PEPFAR 

 

Com o contributo das equipas no terreno através das Equipa de Fiscalização, Responsabilização e monitoria 

trimestral do PEPFAR (POART), bem como com o contributo das Equipas da Sede de Responsabilização 
e Apoio ao País (CAST), foi realizada uma revisão exaustiva do programa do seu país no decorrer do tempo. 

Isto inclui os resultados de fim de ano do COP20 e a actual implementação do COP21, tal como planeamos 

para o COP22.  Constatámos os seguintes êxitos e desafios fundamentais: 

 

Êxitos 

1. A coorte de tratamento de Moçambique cresceu ao assinalar mais de 250.000 PVHIV em tratamento, 
a mais alta NET_NEW (novos inscritos em TARV) registada desde o início do programa.  O 

crescimento do tratamento foi observado em todas as províncias e subpopulações, com seis províncias 

(Manica, Nampula, Zambézia, Sofala, Cabo Delgado, e Niassa) a superarem o crescimento trimestral 

de 5%. 

2. Sustentou uma transição de TLD para adultos acima dos 90% durante o AF de 2021, e acima dos 95% 
no T4. Moçambique também aumentou rapidamente a dispensa multimensal de medicamentos (DMM), 

com 75% dos doentes nos locais apoiados pelo PEPFAR em dispensa trimestral ou semestral, com a 

maioria destes utentes em Dispensa Trimestral (DT).  Estão em curso esforços de expansão de Dispensa 

Semestral (DS) em duas províncias (11% de TX_CURR na cidade de Maputo e 2% de TX_CURR em 

Gaza).  No COP20, vários MDS passaram a estar disponíveis em mais locais, incluindo a distribuição 
de ARV por APEs e farmácias privadas, brigadas móveis, e a distribuição comunitária de ARV por 

provedores de saúde.  

3. A supressão de carga viral (SCV) melhorou de 83% no AF de 2020 para 92% no AF de 2021, e a 

cobertura da carga viral (CCV) nos sítios AJUDA aumentou de 61% no AF de 2020 para 77% no AF 

de 2021.  Além disso, a CCV e os progressos na supressão foram feitos em todas as faixas etárias 

desagregadas por sexo no AF de 2021. 
4. As iniciações PrEP aumentaram quase 400%, de 11,122 no AF de 2020 para 44,328 no AF de 2021.  O 

aumento reflectiu-se nos resultados globais do país, bem como nas populações-chave (PC), mulheres 

grávidas e lactantes (MGL), e RAMJ.  A expansão nacional de 3 para 11 províncias está em curso no 

corrente ano fiscal (AF). 

5. Expansão dos programas de rastreio do cancro do colo do útero que atingiram 179.161 mulheres 
vivendo com HIV, 126% da meta do COP20, até ao final do AF de 2021.  Moçambique também 

continuou a aumentar a cobertura do tratamento, atingindo 87% de cobertura CXCA_TX (Mulheres 

seropositivas rastreadas positivas e ligadas ao tratamento do cancro pré-invasivo do colo do útero) no 

T4 do AF de 2021, em comparação com 71% no T4 do AF de 2020. 

 
Desafios 

1. Apesar do número de contactos de utentes de índice testados através de testes de caso índice, bem como 

o número de contactos positivos identificados com tendência ascendente para testes de caso índice 

(TCI), o PEPFAR Moçambique precisa de reduzir as lacunas remanescentes nos testes. para alcançar 

uma cobertura de 100% em todos os locais apoiados pelo PEPFAR, são necessários esforços para 

assegurar serviços voluntários de teste de caso índice a todos os novos testados positivo para o HIV, 
elevada carga viral e às pessoas que retornam ao tratamento de uma forma segura e ética, 

particularmente nas províncias onde a cobertura dos TCI é sub-óptima.  
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2. São necessárias melhorias progressivas na retenção em tratamento através da cascata clínica.  A 

retenção pediátrica permaneceu abaixo dos 90%, e a percentagem de interrupção do tratamento foi mais 
elevada, acima dos 5%, nas faixas etárias masculina de 01-4, 20-24, e 25-29, e nas faixas etárias 

feminina de 01-04, 15-19, e 20-24.  Moçambique deve continuar a tirar lições do lançamento inicial da 

DT no AF de 2021 e AF de 2022 para expandir para DS, PDS centrado na pessoa para todas as 

populações, incluindo MGL e pediatria, bem como Apoio de Pares aos Jovens e Adolescentes (APJA) 

e outros programas de gestão de casos para reduzir as interrupções do tratamento. 
3. Embora tenha havido melhorias, a supressão da carga viral (SCV) e a cobertura da carga viral (CCV) 

entre crianças e adolescentes estão a sofrer atrasos.  A SCV para CVHIV permaneceu baixa nos 51% 

para <01, 57% para 01-04, e 75% para as faixas etárias 05-09 no T4 do AF 2021.  Moçambique deve 

continuar a optimizar as redes laboratoriais para melhorar a CCV e o tempo de retorno, incluindo, no 

caso de os orçamentos assim o permitirem, o alargamento limitado da multiplexagem para ponto de 

Tratamento (POC) da CV para pediatria e MGL. Além disso, a finalização para a optimização do regime 
pediátrico e a rápida transição das crianças para regimes baseados em DTG é uma prioridade.  

4. O DREAMS expandiu-se de 9 para 32 distritos no COP20, no entanto, devido a desafios e contratempos 

com a implementação do currículo para a Conclusão do Pacote Primário e Programação dos Pais, 

apenas 3,4% dos beneficiários do DREAMS concluíram o pacote primário. 

 
Visto que Moçambique ainda não atingiu a meta 90-90-90 da ONUSIDA, o PEPFAR deve continuar a 

orientar-se para o controlo da epidemia, concentrando-se e aperfeiçoando estratégias lançadas no COP20 e 

COP21 para reduzir as lacunas geográfica e demográfica de tratamento ainda existentes.  Isto inclui a 

identificação de PVHIV e a sua inscrição no tratamento, a adaptação dos programas de tratamento para 

satisfazer as necessidades do utente e a minimização da interrupção do tratamento, e a expansão de 
intervenções eficazes para prevenir novas infecções. O PEPFAR deve continuar o actual rumo 

programático, e direcionar os recursos para abordar as maiores lacunas conhecidas até que os resultados do 

PHIA permitam uma maior precisão.  Deve ser dada especial atenção a: 

 

• Prevenção da Transmissão Vertical (PTV), Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV), e a Cascata 

Pediátrica, 

• Prevenção: Reforço do programa DREAMS e expansão do PrEP para RAMJ e PC, 

• Adaptação do programa para enfrentar os desafios específicos das pessoas deslocadas internamente 

(IDPs) em resultado de conflitos e/ou desastres naturais, e 

• Expansão do apoio PEPFAR (AT clínico, CQI, IE, etc.) para locais adicionais de sustentabilidade 

de alto rendimento à medida que o apoio financeiro permite e/ou transferindo recursos de unidades 
sanitárias de alto rendimento que podem já não necessitar de apoio intensivo do PEPFAR. 

 

Convém notar que, embora as directivas mais específicas do programa estejam detalhadas na Tabela 10, as 

prioridades do programa não se limitam apenas ao que está incluído na Carta de Nível de Planeamento do 

COP22.  Recomenda-se que continuem a avançar as áreas do programa para além do âmbito do que está 
especificado aqui, com base no guião do COP22. 

 

SECÇÃO 1: NÍVEL DE PLANEAMENTO COP 2022 

 

Com base na análise actual dos níveis de despesas, informação apresentada para a ferramenta de Fim do 
Ano Fiscal 2021 (FDAF), e dados de desempenho, o nível total de planeamento do COP22 é composto da 

seguinte forma: Atenção - todos os números de pipeline foram fornecidos e confirmados pela sua agência.  
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QUADRO 1: Todos os fundos do COP 2022 por Ano de Apropriação 
 

 
 

SECÇÃO 2: REQUISITOS ORÇAMENTAIS E OUTRAS CONSIDERAÇÕES DO COP 2022** 

 

Os países devem planear o nível completo de cuidados e tratamento (C&T) de $273.961.500 e o nível total 

de Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV) de $37.062.500 da CNP em todas as fontes de financiamento. Estes 

níveis de reserva em novos financiamentos são subconjuntos dos montantes que devem ser programados 
com tipos específicos de financiamento devido a critérios congressionais. O montante total programado em 

todas as fontes será visível no FAST. 

 

QUADRO 2: Reserva por Ano de Apropriação do COP 2022* 

 

 
 
QUADRO 3: Controlos da Iniciativa do COP 2022:  Cada dólar planeado no COP apenas pode pertencer 

a uma iniciativa.  A maior parte do financiamento do COP será orçamentado como Programa Principal.  

Em geral, outras iniciativas para além do Programa Principal são utilizadas para controlar 

actividades/programas que não podem ser controlados apenas pela combinação da área do programa e do 

beneficiário.  Ver Anexo 1 para informações mais detalhadas sobre as iniciativas. 

 

Total

AF22 AF21 AF20 Não especificado AF22 AF21 AF20 Não especificado TOTAL

Novo Financiamento Total 380,417,011$ -$               -$               -$               900,000$       -$               -$               -$               381,317,011$  
PMS-Estado
(Programa Mundial de Saúde) 377,342,011$  -$                -$                -$                -$                -$                377,342,011$   

PMS-USAID -$                  900,000$       900,000$          

PMSIDA 3,075,000$      -$                3,075,000$       

Pipeline Total Aplicado -$                  -$               -$               19,682,989$ -$               -$               -$               -$               19,682,989$    

SSH/CDC 2,682,171$    -$                2,682,171$       

SSH/HRSA 1,247,202$    -$                1,247,202$       

PC 2,819,697$    -$                2,819,697$       

USAID 12,906,919$  -$                12,906,919$     

Financiamento Total 401,000,000$  

Bilateral Central

AF22 AF21 AF20 TOTAL

C&T 273,961,500$       -$                        -$                        273,961,500$      

COV 37,062,500$          -$                        -$                        37,062,500$         

VBG 3,876,800$            -$                        -$                        3,876,800$           

Água 866,500$               -$                        -$                        866,500$              

** Apenas o PMS-Estado contará para as reservas de VBG e Água.

Ano de Apropriação

*Apenas o PMS-Estado e o PMS-USAID serão contabilizados para as reservas (Cuidados e Tratamento, COV, VBG e Água).
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QUADRO 4: Controlos Programáticos:  Os controlos programáticos são utilizados para seguir directivas 

programáticas que podem ser seguidas por uma combinação de área de programa e/ou beneficiário.  Os 

controlos programáticos podem sobrepor-se a Iniciativas, por exemplo PrEP para Raparigas Adolescentes 

e Mulheres Jovens (RAMJ) podem contar tanto para o programa DREAMS como para o controlo 

programático PrEP.  Ver Anexo 1 para informações mais detalhadas sobre os controlos programáticos.  

 

 
 

QUADRO 5: Financiamento Estatal do ICASS 
 

 
Ver Anexo 1 para obter requisitos orçamentais detalhados e outras considerações orçamentais. 
 

SECÇÃO 3: DESEMPENHO HISTÓRICO - REVISÃO DO COP 2020 

 

QUADRO 6. RESULTADOS DO PROGRAMA A NÍVEL DO PAÍS DO AF21 (COP20) DO COP 

COMPARDO COM AS METAS DO AF22 (COP21) 
 

Indicador Resultado do AF21 

(COP20) 

Meta para o AF22 

(COP21) 

TX Corrente <15 87,529 99,908 

TX Corrente 15+ 1,521,124 1,760,493 

CMMV 15+ 130,312 200,352 

DREAMS (RAMJ ANTERIOR) 193,543 163,859 

Rastreio do Cancro Cervical 344,097 312,041 

Tratamento Preventivo da TB 317,606 699,882 

 

QUADRO 7. COP 2020 | AF 2021 Desembolsos a nível de Agência comparados com o Orçamento 

Aprovado 

Bilateral Central TOTAL

Financiamento Total 140,000$             -$                       140,000$               

PrEP (RAMJ) -$                      -$                        -$                        

PrEP (PCs) 140,000$              -$                        140,000$                

Ano de Apropriação

AF22

ICASS 355,880$                        
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QUADRO 8. COP/ROP de 2020 | AF 2021 Resultados e Despesas 

 

Agência Indicador 

Meta para 

o AF21 

Resulta

do para 

o AF21 

% 

Realização 

Classificação 

do Programa 

Despesa do 

AF21 

% 
Prestação 

de 

Serviços 

SSH/CDC 

STS_TST 4,573,389 
6,690,39

7 
146.29% 

Área do Programa 

STS $18,010,260 

 
STS_TST_POS 

371,038 248,497 66.97% 78% 
TX_NEW 367,887 244,363 66.50% 

Área do Programa 
C&T $77,040,849 

 
TX_CURR 

1,469,578 
1,282,20

1 
87.25% 

50% 
VMMC_CIRC 

54,907 46,292 84.31% 

Área do 

Subprograma 
CMMV $5,250,039 45% 

OVC_SERV 
458 N/A N/A Beneficiário COV N/A N/A 

DOD 

HTS_TST 45,557 45,309 99.46% 
Área do Programa 

STS $233,348 

 
HTS_TST_POS 

4,699 5,401 114.94% 100% 
TX_NEW 

4,499 5,294 117.67% 
Área do Programa 

C&T $4,052,440 

 
TX_CURR 

24,048 24,685 102.65% 100% 
CMMV_CIRC 

17,526 26,848 153.19% 

Área do 

Subprograma 
CMMV $1,742,729 100% 

USAID 

STS_TST 
1,443,414 

1,173,49
2 

81.30% 
Área do Programa 

STS 

$4,857,698 92% 
STS_TST_POS 

125,526 65,791 52.41%  
TX_NEW 

105,587 51,729 48.99% 
Área do Programa 

C&T 

$111,440,832 

 
TX_CURR 

356,840 301,775 84.57%  92% 
CMMV_CIRC 

59,114 57,172 96.71% 
Área do 

Subprograma 
CMMV $5,456,329 98% 

COV_SERV 
477,012 648,467 135.94% Beneficiário COV $14,303,002 82% 

UO/Agência

Aprovado POP/POR de 

2020

Nível de Planeamento

Desembolsos Totais para o 

AF de 2021
Despesas a Mais/a Menos

Moçambique $418,863,688 $400,144,787 $18,718,902

DOD $8,151,620 $10,818,872 -$2,667,252

SSH/CDC $190,462,023 $178,818,584 $11,643,439

SSH/HRSA $4,329,256 $4,175,257 $,153,999

PC $3,092,221 $1,351,554 $1,740,667

Estado $2,921,716 $2,959,672 -$,37,956

USAID $120,754,422 $115,366,316 $5,388,106

USAID/WCF $89,152,430 $86,654,531 $2,497,899

Total Global $418,863,688 $400,144,786 $18,718,902
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SSH/HRSA 

STS_TST N/A N/A N/A 
Área do Programa 

STS $100,987 0% 
STS_TST_POS 

N/A N/A N/A 

TX_NEW 
N/A N/A N/A 

Área do Programa 
C&T $1,937,776 39% 

TX_CURR 
NA N/A N/A 

CMMV_CIRC 

N/A N/A N/A 

Área do 

Subprograma 
CMMV $136,747 0% 

 
   Programas Acima do Local $16,912,123 

    
Gestão de Programas $56,255,858 

 

 

 

SECÇÃO 4: DIRECTRIZES DO COP 2022 
 

A secção seguinte tem directrizes específicas para o COP 2022, baseadas no desempenho do programa 

acima referido. Consulte cuidadosamente cada secção, incluindo os requisitos mínimos do programa.  

 

Requisitos Mínimos do Programa (CMP)  
Todos os programas PEPFAR - bilaterais e regionais - devem garantir a existência dos seguintes requisitos 

mínimos de programa. A adesão a estas políticas e práticas é essencial para o sucesso de todos os programas 

do PEPFAR a nível nacional, subnacional e de prestação de serviços (por exemplo, unidades sanitárias, 

escola, comunidade). As evidências demonstram que a ausência de qualquer uma destas políticas/práticas 

compromete significativamente o impacto do HIV e resulta em programas ineficientes e ineficazes.  

 
Espera-se que todos os programas do PEPFAR cumpram todos os requisitos abaixo, e a Reunião de 

Planeamento do COP22 incluirá uma revisão da situação de cada requisito, incluindo a avaliação da 

implementação (incluindo os obstáculos) no ponto dos serviços ao utente. Na medida em que qualquer 

exigência(s) não tenha(m) sido cumprida(s) até à data da Reunião de Planeamento do COP22, a equipa do 

país do PEPFAR terá de apresentar uma descrição detalhada dos obstáculos existentes e dos planos de 
remediação propostos que lhes permitirão cumprir o(s) requisito(s) antes do início do AF de 2023. A lista 

será também incluída no Sumário de Direcções Estratégicas (SDS). 

 

O não cumprimento de qualquer destes requisitos até ao início do AF2023 pode vir a prejudicar o orçamento 

do país. Os requisitos mínimos para a continuação do apoio do PEPFAR incluem a tabela abaixo.  
 

QUADRO 9. Requisitos Mínimos do Programa COP 2022 (AF de 2023) 

 

Cuidados e Tratamento 

1. Adopção e implementação de Testar e Iniciar, com acesso demonstrável em todas as idades, sexo e 

grupos de risco, e com ligação directa e imediata (>95%) dos utentes desde o teste até ao tratamento 

ininterrupto em todas as idades, sexo e grupos de risco.  
Ponto de Situação: Concluído: 

Resumo: Testar e Iniciar a funcionar em todas as unidades sanitárias.  A ligação global manteve-se 

acima dos 93% no AF de 2021, contudo a ligação para os grupos etários varia e é ainda <95% para 

as faixas etárias (5-29 anos e 50+). 
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2. Rápida optimização do TARV, oferecendo TLD a todas as PVHIV com peso >30 kg (incluindo 

adolescentes e mulheres com potencial de gravidez), transição para outros regimes baseados em DTG 

para crianças com >4 semanas de idade e peso >3 kg, e retirada de todos os regimes TARV baseados 

em NVP- e EFV. 

Ponto de Situação: Concluído:   
Resumo: O uso do DTG está cada vez mais difundido.  96% dos adolescentes e adultos no TLD a 

partir do T4 do AF de 2021.  Formulações DTG 50 mg e LPV/r a 42% e 58% de consumo para 

crianças respectivamente, o consumo de NVP foi praticamente eliminado.  O DTG pediátrico está no 

país com dispensa a começar em Janeiro de 2022. 

3. Adopção e implementação de modelos diferenciados de prestação de serviços para todas as PVHIV, 

incluindo a dispensa semestral (DS), distribuição descentralizada de medicamentos (DDM), e 

serviços concebidos para melhorar a identificação e a cobertura e continuidade do TARV para 

diferentes grupos demográficos e de risco. 

Ponto de Situação: Em curso: 
Resumo: 75% dos utentes estão em DT ou DS (na sua maioria DT). Os esforços de expansão de DS 

estão a ser discutidos com o MISAU e as estimativas para locais previamente aprovados (80) em 

Gaza estão a ser finalizadas; espera-se que a expansão comece no T2 do AF de 2022. A cidade de 

Maputo retomou a inscrição de DS no T1 do AF de 2022.  

4. Todas as PVHIV elegíveis, incluindo crianças e adolescentes, devem completar o tratamento 

preventivo da TB (TPT), e o cotrimoxazol, quando indicado, deve ser totalmente integrado no pacote 

de cuidados clínicos do HIV, sem custos para o paciente. 

Ponto da Situação: Em curso: 

Resumo: Ainda que tenha havido um aumento no total de utentes que concluíram o TPT no T4 do 
AF de 2021 (81%), houve uma grande variabilidade na conclusão entre províncias.  Maputo, Cidade 

de Maputo, Militares de Moçambique e Tete tiveram >90% de conclusão enquanto Cabo Delgado, 

Inhambane, Gaza tiveram a taxa de conclusão do TPT <72%. 

5. Conclusão das Actividades de Optimização da Rede de Diagnóstico para CV/DPI, TB, e outras co-

infecções, e monitoria contínua para garantir reduções na morbilidade e mortalidade entre grupos 

etários, sexuais e de risco, incluindo 100% de acesso à DPI e testes anuais de CV e resultados 

entregues ao provedor de saúde no prazo de 4 semanas. 

Ponto de Situação: Concluído: 
Resumo: exercício de Optimização da Rede de Diagnóstico finalizado no AF de 2020; Planos para 

continuar a optimizar a rede de testes de CV, com o objectivo de reduzir o Tempo de Resposta (TDR) 

dos resultados para populações prioritárias.  Moçambique não tem actualmente capacidade 

laboratorial para 100% de cobertura de testes de CV, mas a capacidade do DPI é robusta, com a rede 

PDA a continuar a superar os testes PCR convencionais do DPI. 

Identificação de Casos 

6. Aumento dos testes de caso índice e autotestagem, assegurando a protecção dos procedimentos de 
consentimento e confidencialidade e a avaliação da violência do parceiro íntimo (VPI). Todas as 

crianças com menos de 19 anos de idade com um parente biológico seropositivo devem ser 

submetidas a testes de HIV. 

Ponto de Situação: Em curso: 

Resumo: As modalidades de testagem de caso índice na unidade sanitária e na comunidade 
continuaram a aumentar, com os PI a identificarem 30% dos positivos provenientes da testagem de 

caso índice.  Resultados preliminares do piloto da auto-testagem baseada na comunidade mostram 

que 66% dos destinatários do autoteste do HIV (HIVAT) eram de 15-29 anos, 7% dos utilizadores 

do HIVAT que foram acompanhados tiveram resultados positivos e 29% dos utilizadores do HIVAT 
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nunca fizeram testes anteriores.  A equipa deve continuar a trabalhar com o MISAU a fim de clarificar 

as directrizes de teste para filhos de pais seropositivos até aos 19 anos de idade. 

Prevenção e COV 

7. 7. Avaliação directa e imediata e oferta de serviços de prevenção, incluindo profilaxia pré-

exposição (PrEP), a utentes seronegativos encontrados através de testes em populações com elevado 

risco de contrair o HIV (MGL e RAMJ em áreas de alto risco de contrair o HIV, parceiros 

seronegativos de alto risco de casos índice, populações-chave e homens adultos envolvidos em 
práticas sexuais de alto risco)  

Ponto de Situação: Em curso: 

Resumo: Enquanto a maioria dos utilizadores de PrEP são casais sero-discordantes (CSD) (47%), a 

expansão do rastreio e oferta de PrEP dentro das maternidades está agora a atingir mais mulheres 

grávidas e lactantes (18% em setembro do AF de 2021).  As iniciações da PrEP aumentaram quase 
400% entre o AF de 2020 e o AF de 2021. 44,328 foram recentemente iniciadas e a PrEP_CURR 

(actualmente em PrEP) foi 57,717 no T4 do AF de 2021. A cobertura geográfica da PrEP é esperada 

durante o AF de 2022.  O PEPFAR deve continuar a colaborar com o MISAU para expandir o acesso 

da PrEP às populações prioritárias em todas as províncias o mais rapidamente possível.  

8. Harmonização dos pacotes de serviços e inscrições de COV para prover serviços abrangentes de 

prevenção e tratamento às COV de 0-17 anos, com especial enfoque em 1) facilitar activamente a 

testagem de todas as crianças em risco de infecção pelo HIV 2) facilitar a ligação ao tratamento e 

fornecer apoio e gestão de casos para crianças e adolescentes vulneráveis vivendo com HIV, 3) 

reduzir o risco para raparigas adolescentes em áreas com elevada incidência de HIV e para raparigas 
e rapazes entre os 10-14 anos de idade no que diz respeito à prevenção primária da violência sexual 

e do HIV. 

Ponto da Situação: Concluído 

Resumo: 99% dos beneficiários de COV conhecem o seu seroestado em relação ao HIV, e confirma-

se que 100% das COV seropotivas serão inscritas no TARV.  Apesar das restrições da COVID, o 
programa para COV conseguiu atingir 315.063 rapazes e raparigas com idades entre os 9-14 anos, 

com prevenção primária da violência sexual e intervenções contra o HIV. 

Política e Apoio aos Sistemas de Saúde Pública 

9. No apoio às metas estabelecidas na Estratégia Global da SIDA e aos compromissos expressos na 

declaração política de 2021, os países demonstram evidências de progresso no sentido do avanço da 

igualdade, da redução do estigma e da discriminação, e da promoção dos direitos humanos para 

melhorar os resultados da prevenção e do tratamento do HIV para populações-chave, RAMJ, e outros 
grupos vulneráveis. 

Ponto da Situação: Em curso:  

Resumo: Em geral, os testes e o tratamento estão amplamente disponíveis, e foram criados 

mecanismos para ajudar a ultrapassar as barreiras físicas de acesso, mas há evidências de que um 

grande número de pessoas estão a abandonar o tratamento devido ao estigma e à discriminação.  A 
avaliação da MLC também relatou que as PVHIV são discriminadas por provedores específicos e/ou 

uma falta geral de respeito pelos seus direitos humanos, o que é sucedido por mais estigma e 

discriminação. No AF de 2021, os parceiros da MLC realizaram avaliações sobre queixas 

apresentadas em unidades sanitárias, identificando o comportamento dos funcionários de saúde como 

a causa principal. As questões foram abordadas com uma taxa de resolução de 84%. 

10. Eliminação de todas as taxas de utilização formal e informal no sector público para o acesso a todos 

os serviços e medicamentos directos contra o HIV, e serviços relacionados, tais como a CPN, TB, 

cancro do colo do útero, PrEP e serviços clínicos de rotina que tenham um impacto no acesso a 
testagem e tratamento e prevenção do HIV. 

Ponto de Situação: Concluído: 
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Resumo: Moçambique não tem taxas formais de utilização para o HIV e serviços relacionados com 

o HIV. 

11. Os países asseguram que os padrões de programas e locais, incluindo intervenções de prevenção e 
controlo de infecções e padrões de segurança dos locais, são cumpridos através da integração de 

práticas eficazes de Garantia de Qualidade (GQ) e Melhoria Contínua da Qualidade (MCQ) na gestão 

de locais e programas. A GQ/MCQ é apoiada por planos de trabalho de PI, acordos de Agência, e 

política nacional. 

Ponto de Situação: Concluído   

Resumo: Processos de garantia e melhoria da qualidade a nível do local adaptados dinamicamente ao 
contexto da COVID-19 através do desenvolvimento de uma nova ferramenta de avaliação do local e 

práticas de apoio virtuais. 

12. Evidência de literacia de tratamento e actividades de literacia de CV apoiadas pelos Ministérios da 
Saúde, Conselhos Nacionais da SIDA e outros gabinetes de liderança dos países parceiros com a 

população em geral e provedores de cuidados de saúde relativamente à I=I e outras mensagens 

actualizadas sobre o HIV para reduzir o estigma e incentivar o tratamento e a prevenção do HIV. 

Ponto de Situação: Concluído   

Resumo: No COP21 Moçambique irá expandir ainda mais a redução do estigma, a literacia em 
matéria de tratamento, e as actividades de monitoria lideradas pela comunidade através de 

financiamento directo ao CNCS, pequenas subvenções do PEPFAR, abordagem estratégica de 

marketing, e acordos de cooperação com organizações locais. 

13. Evidências claras do progresso da agência relativamente ao financiamento directo dos parceiros 
locais, incluindo o aumento do financiamento a organizações-chave lideradas pela população e 

lideradas por mulheres em apoio às metas da Estratégia Global da SIDA relacionadas com as 

respostas lideradas pela comunidade, PC e mulheres. 

Ponto de Situação: Em curso: 

Resumo: No AF de 2021, 26% do orçamento do PEPFAR Moçambique transitou para parceiros 
locais (um aumento de 7% em comparação com o AF de 2020).  A maior parte do financiamento do 

PEPFAR ainda está programado através de parceiros e agências internacionais, devendo continuar a 

procurar oportunidades de transição para entidades locais sempre que possível.  

14. Evidências de que os governos parceiros assumem uma maior responsabilidade na resposta ao HIV, 

incluindo evidências demonstráveis de ano após ano do aumento dos recursos despendidos. 

Ponto de Situação: Em curso: 

Resumo: Ainda que o GdM apoie os sistemas de saúde e tenha atribuído 10 milhões de dólares a 

produtos contra o HIV (ARV e kits de testagem) no COP19, não conseguiram cumprir o 

compromisso financeiro sobretudo para os ARV no COP20 devido a restrições económicas e à actual 
pandemia de COVID-19. 

15. Monitoria e notificação dos resultados de morbilidade e mortalidade, incluindo a morbilidade 

infecciosa e não infecciosa. 
Ponto de Situação: Em curso:   

Resumo: As partes interessadas PEPFAR e não PEPFAR continuam a trabalhar na monitoria e 

comunicação de resultados de morbidade e mortalidade, mas não a nível nacional.  

16. Ampliação da fiscalização de casos e identificadores únicos para utentes em todos os locais. 

Ponto de Situação: Em curso: 

Resumo: Existe mas é limitado quanto à sua dimensão. 
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Para além de cumprir os requisitos mínimos acima descritos, espera-se que Moçambique considere todas 

as seguintes directrizes e prioridades técnicas. Uma lista completa das Prioridades e Considerações 
Técnicas do COP22 constam do Guião do COP e podem ser referenciadas na Secção 6.  

 

Quadro 10. Directrizes Técnicas do COP 2022 (AF 2023) 

 

Moçambique -Directrizes Específicas 

Serviços Clínicos de HIV 

1. Identificação de casos:  O PEPFAR Moçambique apoiou a identificação de mais de 300 mil PVHIV 

durante o AF de 2021. A maioria dos novos diagnósticos foi através de Aconselhamento e testagem 

iniciada pelo Provedor (ATIP, ala de emergência e CPN).  Os testes de caso índice incluíram 30% de 

novos positivos, um aumento a partir do AF de 2020.  Os autotestes foram distribuídos a 10.703 
utentes, visando largamente as populações prioritárias. Para o COP 22: 

• Continuar a melhorar a qualidade dos testes de caso índice em locais apoiados pelo 

PEPFAR com a meta de que todos os novos utentes positivos ou não suprimidos sejam 

oferecidos serviços de testagem de caso índice seguros e éticos. 

• Fornecer Assistência Técnica (AT) para continuar a aumentar a autotestagem; 
particularmente para homens, populações-chave, RAMJ, crianças, e outras populações 

prioritárias. 

• Implementação de ferramentas validadas de rastreio de risco para adultos e a população 

pediátrica, a fim de dar prioridade aos testes para os indivíduos com maior probabilidade de 

apresentarem resultados positivos no teste do HIV em todas as unidades sanitárias apoiadas pelo 
PEPFAR. 

• Continuar os esforços para garantir que todos os filhos de pais que vivem com o HIV 

conheçam o seu seroestado. 

2. Ligação e Início do Tratamento: As taxas globais de ligação foram de 93%, com alguma variabilidade 
notória entre as regiões geográficas, e as faixas etárias e sexuais.  A ligação foi menor para os utentes 

entre os 15-39 anos para ambos os sexos.  Para o COP 22:  

• Deve ser dada atenção e esforços adicionais para aumentar a ligação para os utentes 

masculinos e femininos com idades entre os 15-39 anos.  Reforçar os serviços de ligação 

baseados em evidências, prestados por pares para todos os utentes após o diagnóstico do HIV, 
de modo a incluir aconselhamento e informação pós-teste intensificados, sistema abrangente de 

encaminhamento de serviços e ligação que procure identificar e abordar os desafios pessoais dos 

utentes e que seja de apoio em vez de insistente ou coercivo, monitoria e avaliação sistemática 

da inscrição nos cuidados do HIV e resultados de iniciação do TARV, incluindo a monitoria da 

primeira recolha de medicamentos, etc.  

3. Continuidade dos Serviços de Tratamento:  A retenção continuou a melhorar durante o AF de 2021 

devido à expansão de modelos de DSP centrados na pessoa, incluindo DT, distribuição comunitária 

de TARV, farmácias privadas, e outros.  No entanto, ainda há espaço significativo para reduzir as 

lacunas para todas as faixas etárias e sexuais, particularmente para homens e mulheres jovens, e para 
a pediatria.  Para o COP 22: 

• Desenvolver os esforços de implementação do COP20 e COP21 para DS, iniciando os 

esforços de expansão em todas as províncias. 

• Continuar a expandir o PSD centrado nas pessoas para todas as populações, incluindo 

MGL e pediátrica. 

• Expandir o APJA e outros programas de gestão de casos juvenis para reduzir a 

interrupção do tratamento do HIV. 

• Utilizar a MLC para identificar e contornar os obstáculos à satisfação do utente. 
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• Continuar a construção da cultura MCQ através da plataforma de prestação de serviços 

de HIV. 

• Desenhar e/ou aperfeiçoar a continuidade dos serviços de tratamento para os deslocados 

internos (IDPs). 

4. Cobertura e Supressão de Carga Viral: Moçambique obteve progressos incríveis tanto na CCV como 

na SCV no AF de 2021.  No T4, 92% dos testes dos utentes foram suprimidos e a supressão melhorou 

em todas as faixas etárias.  Para o COP22 do PEPFAR Moçambique deve continuar a apoiar os 

esforços contínuos, incluindo: 

• Continuar a optimizar a rede laboratorial para melhorar a CCV e o tempo de resposta, 
incluindo a expansão limitada da multiplexagem para PDA CV para pediatria e MGL, caso os 

orçamentos o permitam. 

• Finalizar a optimização do regime pediátrico. 

5. Populações-chave:  Os resultados clínicos para os serviços de PC que recebem através do PEPFAR 

continuaram robustos no AF de 2021, mas os desafios com o estigma e a expansão necessária das 

intervenções de prevenção são notáveis.  Para o COP22, o PEPFAR Moçambique deve continuar a 

fornecer serviços clínicos de alta qualidade e a dar prioridade ao seguinte: 

• Aumento do PrEP para PC (de notar os controlos orçamentais para o PrEP no Quadro 
4) e, se possível, geração de demanda de fundos, clínicas móveis, formação de provedores e 

outras intervenções centradas no utente serão necessárias para melhorar a aceitação e 

continuação e para reduzir o estigma potencial relacionado com a tomada de ARVs como medida 

preventiva. 

• Continuar a apoiar o GdM na actualização de políticas, directrizes e material de IEC 
para implementar novos produtos de prevenção biomédica e sistemas de distribuição, tais como 

PrEP oral, PrEP injectável de longa duração, e PrEP orientada por eventos. 

• Em coordenação com o Fundo Global: 

o Determinar se os recursos podem ser potenciados para a PrEP e novos produtos de prevenção 

biomédica, e 
o Expandir o impacto a fim de aumentar a cobertura dos grupos de PC. 

• Se os recursos o permitirem, basear-se no IBBS financiado pelo Fundo Global para 

desenvolver estimativas de pequenas áreas para os grupos de PC. 

6. Pediatria:  Moçambique tem feito progressos significativos para melhorar os resultados da criança 
vivendo com HIV.  Apesar destes sucessos, subsistem desafios significativos para eliminar a 

transmissão vertical do HIV e reduzir a lacuna do tratamento para crianças e adolescentes.  

Moçambique é um dos sete países apoiados pelo PEPFAR com as maiores lacunas segundo 

estimativa da ONUSIDA 2020 triangulada com dados/impacto do PEPFAR.  Para o COP22, o 

PEPFAR Moçambique deve dar prioridade ao seguinte: 

• A apresentação do COP deve descrever claramente as lacunas existentes (incluindo as 

relacionadas com a prestação de serviços e necessidades socioeconómicas) e a forma como o 

COP22 irá abordar as metas específicas que irão resolver estas lacunas.  A especificidade 

orçamental para cada um destes grupos beneficiários deve ser fornecido no FAST.  Os recursos 

humanos pediátricos e PTV devem ser atribuídos, conforme necessário, para alcançar metas.  No 
decorrer do ano, os sete países deverão ter reuniões dedicadas, regulares, de revisão para 

monitorar e avaliar o progresso e tomar medidas correctivas, caso seja necessário, através do 

processo EFRP.  As revisões deverão também incluir uma análise detalhada das despesas para 

assegurar que os recursos adequados são aplicados para resolver as lacunas PTV/Pediátrica. 

• Implantar uma abordagem mais ampla para a identificação de casos com uma mistura 
de modalidades.  Adicionalmente, é necessário um aumento na modalidade de teste de índice, 

dada a alta positividade e baixos números de STS_TST.  
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• A optimização do TARV pediátrico deve ser priorizada para assegurar a optimização 

para um regime baseado no DTG.  Assegurar a optimização atempada do DTG sem atrasar a 

monitoria da CL.  

• Deverão ser feitos esforços para optimizar a rede laboratorial e dar prioridade a CVHIV 

para PDA CV quando apropriado.  

• Os parceiros devem levar a cabo a revisão de fichas a nível do utente em unidades 

sanitárias com a CCV/SCV mais baixa e assinalar as fichas para um acompanhamento adequado.  

• O ciclo pediátrico de interrupção e regresso ao TARV melhoraram nos últimos 

trimestres, mas continuam a ser mais elevados do que o desejado, com taxas mais elevadas de 

interrupção do TARV observadas nas províncias do Norte.  Assegurar apoio comunitário 
apropriado para todas as CVHIV, especialmente aquelas <5 anos de idade, através de 

encaminhamento e inscrição na COV, Mães Mentoras, Modelos de Cuidados Clínicos Centrados 

na Família, alinhamento de levantamento de medicamentos e ARV com os cuidadores, 

encaminhamento para programas de PDS e DMM, etc.  

• Assegurar que o programa e as metas de COV estejam alinhados com a maior 

necessidade clínica de apoio comunitário. 

7. COV: Os resultados clínicos de CVHIV na programação abrangente de COV continuam a superar o 

desempenho global da cascata pediátrica.  No AF de 2021, o PEPFAR Moçambique acrescentou mais 

CVHIV ao programa abrangente de COV.  Com base nos dados do T4 do AF de 2021, a cobertura 
proxy dos programas de COV do PEPFAR existentes em Moçambique é de 83% para TX_CURR 

(actualmente em TARV) <15 e 57% para TX_CURR <20 em USNPs de COV.  A cobertura total 

estimada dos programas de COV em comparação com o número de C/AVHIV actualmente em 

TARV em Moçambique e apoiada pelo PEPFAR é estimada em 57% para TX_CURR <15 e 39% 

para TX_CURR <20.  Os esforços para alinhar os programas de COV com a carga pediátrica 
continuarão durante o AF de 2022.  Para o COP22 o PEPFAR Moçambique deve: 

• Realizar análises para compreender até que ponto o programa de COV está 

geograficamente alinhado com os programas/locais clínicos.  Os países que ainda não tenham 

uma definição consensual para locais pediátricos de grande volume devem alcançar os seus IE e 

PEDS, ligações de COV para maior orientação e apoio.  Enquanto se aguardam os resultados 

destas análises, e factores-chave como a distribuição da população A/CVHIV, mudanças na 
colocação geográfica, e atribuição de metas para os parceiros de COV podem ser necessários.  

Pode também ser necessário deslocar algumas metas e recursos de 10-14 de prevenção para 

aumentar os beneficiários cobertos. 

• Uma maior e melhor colaboração com as unidades sanitárias irá assegurar que >90% ou 

mais de crianças e adolescentes em TARV com apoio do PEPFAR nos SNUs de COV sejam 
oferecidos a oportunidade de se inscreverem no programa abrangente de COV.  Realizar análises 

de alto volume dos locais para assegurar o alinhamento do programa de COV com locais de alto 

volume nos SNUs de COV, e para identificar SNUs de maior prioridade para a expansão (maior 

volume de C/AVHIV, com maus resultados clínicos).  

8. PTV e DPI: O PEPFAR Moçambique teve um forte desempenho em áreas-chave da programação da 

PTV durante o COP20. A percentagem de mulheres grávidas sero-estado em relação ao HIV 

conhecido nas consultas pré-natais manteve-se entre 99-100% e a cobertura do TARV para mulheres 

grávidas seropositivas manteve-se acima dos 98% em todos os trimestres. No entanto, houve um 
aumento no número de mulheres seronegativas que voltaram a testar positivo no pós CPN1 no T4 e 

um rendimento global de positividade de 6,2%. A cobertura dos testes DPI para os sítios AJUDA 

melhorou constantemente durante o COP20, no entanto, há uma noção limitada do progresso dos 

testes DPI nos locais de sustentabilidade. A cobertura de DPI para bebés de <2 meses começou com 

74% de cobertura e melhorou para 92% de cobertura até ao T4. Houve uma melhoria na cobertura de 
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DPI para bebés com <12 meses, passando de 84% no T1 para 100% no T4. Ainda assim, deveriam 

ser priorizadas mais melhorias na redução da positividade de BEV nas Províncias do Norte e na 

melhoria da ligação de BEV a nível nacional. O PEPFAR Moçambique deveria: 

• Continuar a implementar os reensaios maternos durante o período de amamentação, 

aumentando em locais e províncias com maiores rendimentos de positividade PÓS CPN1. 

• Continuar a implementação do rastreio de avaliação do risco de HIV e a oferta de PrEP 

para MGL seronegativas. 

• Desenvolver esforços para baixar as taxas de positividade de BEV ao longo do tempo, 

continuando a dar prioridade ao aumento dos testes de PDA DPI em <2 meses.  

• Conforme os recursos o permitam, expandir o uso de PDA CV para MGL em alto risco 
de incumprimento. 

• Maior expansão das estruturas de apoio às unidades sanitárias e à comunidade, incluindo 

CPN de grupo, mães mentoras, ou outros programas, e alinhamento do apoio com o volume de 

doentes MGL e as taxas de TV. 

9. TB: O PEPFAR Moçambique aumentou o número total de utentes que completaram o TPT no T4 

para 192.123 (81% de cobertura).  Contudo, houve uma grande variabilidade na conclusão em todas 

as províncias, com conclusão do TPT abaixo dos 72% em Cabo Delgado, Inhambane e Gaza.  As 

taxas de rastreio da TB permanecem baixas a 70,9%, e o TX_CURR não rastreado variou de 5-39% 

por província.  Para COP22: 

• Trabalhar de perto com os PI para identificar e abordar as barreiras que resultam na 

variabilidade regional para a inscrição e conclusão do TPT. 

• Expansão do PDS para serviços de TB (incluindo rastreio comunitário/distribuição de 

medicamentos) e continuação da implementação de 3HP. 

• Continuar a aumentar o rastreio e/ou novas tecnologias de diagnóstico. 

10. Gestão de Doança Avançada:  No COP20 Moçambique alcançou a conclusão do pacote de cuida os 

de doença avançada e formação de formadores para todas as províncias, incluindo PI.  As taxas 

globais de INT continuaram a diminuir, com uma forte aceitação dos modelos TLD e PDS e o 
aumento das taxas de Supressão da CV, o que ajudará a reduzir o número de PVHIV com DAH ao 

longo do tempo.  No COP21, a implementação do pacote de DAH terá lugar em fases.  Vinte e seis 

locais foram seleccionados pelo MISAU para começar em Janeiro de 2022.  As prioridades para o 

COP22 incluem: 

• Na medida do possível, utilizar MozTARV, SESP ou consultas personalizadas pelos 

parceiros para monitorizar a fidelidade da implementação do pacote DAH uma vez que os 
produtos cheguem.  A métrica chave simples poderia incluir a percentagem de doentes elegíveis 

rastreados com CD4, a percentagem de doentes rastreados positivos, a percentagem de doentes 

submetidos a CTX e a percentagem de doentes submetidos a um ensaio de TB-LAM e a um teste 

de CrAg. 

• Consoante o financiamento permite, expandir a implementação do pacote DAH no 
COP22 em locais chave nas províncias do Norte, onde as taxas de interrupção do tratamento são 

mais altas e as taxas de Supressão de CV são mais baixas.  Considerar a implementação do pacote 

DAH com o método Visitect PDA (e a aquisição de testes) em locais mais menores com tempo 

limitado a testes CD4. 

 Serviços de Prevenção do HIV 

O PEPFAR Moçambique continuou a proporcionar intervenções de prevenção de alta qualidade, 
alcançando quase todas as metas para o AF de 2021.  De notar que o programa do cancro do colo do 

útero excedeu as metas de rastreio e aumentou as taxas de tratamento para mais de 80%, e a iniciação 

do PrEP aumentou em 400% a partir do AF de 2020.  Para o COP22, o PEPFAR Moçambique deve 
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concentrar-se nos seguintes aspectos dos programas DREAMS, Prevenção RAMJ, PrEP, CMMV, e 

Cancro do Colo do Útero, bem como aperfeiçoar os esforços de prevenção para as PDI: 

1. DREAMS: 

• Trabalhar com parceiros para assegurar a qualidade do programa e a conclusão do pacote 

primário nos vários grupos etários, especialmente dando prioridade ao apoio de inscrição de 
jovens entre os 10-14 anos de idade. É necessária uma análise adicional para determinar quais 

os pontos de entrada que identificam os mais vulneráveis; se existem erros na forma como a 

avaliação da vulnerabilidade é feita; e qual a razão para uma menor conclusão de um serviço, 

especialmente no caso de crianças entre os 10-14 anos de idade. 

2. Expandir o acesso das RAMJ à PrEP através de espaços seguros: 

• Focar na expansão de serviços de saúde amigos dos adolescentes e jovens (SAAJ) e na 
melhoria da qualidade da prestação de serviços com monitorias e avaliações periódicas. 

3. PrEP: 

• No COP2022, a PrEP deve continuar a ser ampliada com um foco na garantia de política 
e acesso programático à PrEP para populações de maior incidência.  As populações prioritárias 

para a PrEP devem ser adaptadas ao contexto epidémico moçambicano com foco nas PC 

(incluindo trabalhadores do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas transexuais, 

pessoas em prisões e outros ambientes fechados, usuários de drogas injectáveis), RAMJ, 

incluindo RAMJ grávidas e lactantes, e outras populações identificadas de maior incidência. 

• Simplificar e descentralizar a prestação de serviços PrEP, incluindo exigências de testes 

minimizadas, e modelos de iniciação e monitoria.  Continuar a explorar a dispensa multimensal 

e parcerias público-privadas sempre que possível. 

• Aumentar a meta PrEP_NEW (novos inscritos no PrEP) para 50% ou mais para reflectir 

os esforços nacionais de expansão.  É recomendado que o PEPFAR Moçambique desagregue 
para as PC, MGL, e RAMJ no orçamento do COP22 FAST e, caso seja possível, desagregar 

retroactivamente os recursos do COP21 para referência. 

4. CMMV: 

• Continuar a adaptar e refinar a geração de demanda e a prestação de serviços para a 
COVID-19, aumentar de forma deliberada e controlada, e monitorar os locais para o 

cumprimento das normas de gestão de risco.  Continuar a modificar a geração de demanda e as 

actividades de prestação de serviços para alcançar o sucesso para aqueles que têm 15+. 

5. Cancro do Colo do Útero: 

• Continuar a fornecer MCQ para melhorar as taxas de tratamento, e 

• Introduzir e expandir a utilização da ablação térmica e de novos diagnósticos. 

Outras Políticas Governamentais, Sistemas ou Alterações de Programação Necessárias 

Moçambique continuou a desenvolver políticas-chave no COP20 e no COP21, incluindo a expansão 

de DS em duas províncias e a actualização das directrizes nacionais do PDS.  A Coligação MenStar 
para reduzir os obstáculos ao tratamento, expandir o marketing estratégico, e remarcar os serviços de 

HIV para os homens, foi também lançada com sucesso no COP20.  A programação sobre o local, 

incluindo a expansão do SESP para 603 unidades sanitárias que servem >500 utentes, foi conseguida.  

Algumas actividades acima foram adiadas, tais como a implementação de identificadores únicos 

nacionais e o reforço da capacidade das lojas médicas nacionais para recolher, analisar, e divulgar 

dados sobre a cadeia de abastecimento de HIV.  Embora o foco principal do PEPFAR deva 
permanecer na eliminação de lacunas ao longo da cascata clínica, os investimentos estratégicos para 

reforçar os sistemas subjacentes e abordar as barreiras sistémicas necessárias para sustentar o 

controlo da epidemia devem continuar.  Especificamente: 

1. Política Governamental: 
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• No âmbito do debate do COP22, fornecer análises sobre testes de recência para 

implementação futura. Iniciar o trabalho de base e analisar lacunas para a implementação de 

testes de recência no COP23. 

2. Cadeia de Abastecimento: 

• Manter o envolvimento do sector privado e continuar a construir resiliência ao longo de 

toda a cadeia de abastecimento para assegurar a disponibilidade de stock para manter serviços 

centrados no utente.   

3. Laboratório: 

• Continuar os esforços para melhorar os sistemas laboratoriais através da 

operacionalização da Optimização da Rede de Diagnóstico (ORD), em coordenação com a 

Análise da Rede de Diagnóstico da TB (ARD), e estabelecimento de um sistema consolidado de 

transporte de amostras. 

4. SIGS: 

• Focar os sistemas existentes e novos investimentos nas capacidades de integração e 

interoperabilidade de dados. 

• Harmonizar a saúde comunitária sustentável e sistemas de informação de COV através 

de programas de saúde e integrados em planos estratégicos nacionais para a saúde digital 

liderados pelo governo. 

• Melhoria do SESP, tirando partido dos bens globais para implementar a funcionalidade 

de apoio à decisão clínica. 

• No caso de haver fundos disponíveis, instalar o SESP e outros sistemas de dados em 

locais de sustentabilidade seleccionados. 

• Investimentos em repositório de dados geridos pelo MISAU e padronização de 

abordagens da AQD. 

5. RHS: 

• Continuar a optimizar os investimentos em funcionários e ajustar os modelos de 

funcionários para fornecer serviços centrados no utente. Expandir a capacidade dos parceiros 

locais e do sector privado de RHS com vista a criar uma equipa de trabalho mais flexível e 

resiliente para os serviços de HIV. 

6. Esforços de estigma e Discriminação: 

• Moçambique foi seleccionado para participar na colaboração dos países focais, um 

esforço entre o Fundo Global, a ONUSIDA e o PEPFAR para reduzir o estigma e a discriminação 
através de uma maior coordenação, colaboração e planeamento com as comunidades, os 

governos e os parceiros nacionais, num conjunto de países focais ao longo de um período de 3-

5 anos.  A colaboração dos países focais ajudará a avançar os esforços no sentido de cumprir a 

meta 10-10-10 do programa mínimo #9 do PEPFAR, e basear-se-á nas iniciativas, actividades e 

mecanismos de coordenação existentes.  Como passo inicial, as equipas do PEPFAR são 
solicitadas a trabalhar com os parceiros para convocar uma reunião durante a janela de reuniões 

de planeamento estratégico (24 de Janeiro - 11 de Fevereiro) para fazer um balanço das principais 

oportunidades no sentido de avançar os esforços nacionais para enfrentar o estigma e a 

discriminação relacionados com o HIV, tais como, caso aplicável, planos estratégicos nacionais, 

cenários dados como prioridade no âmbito da Parceria Global para a Acção de Eliminação de 
Todas as Formas de Estigma e Discriminação Relacionadas com o HIV, novas evidências 

fornecidas pelo Índice de Estigma 2.0 de PVHIV e as avaliações intercalares do FG para a 

Eliminação de Barreiras.  Espera-se que este tipo de avaliação sirva de base a uma acção 

coordenada no financiamento e na implementação de estratégias programáticas abrangentes para 
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reduzir o estigma e a discriminação à escala e promover o governo parceiro e a liderança 

comunitária a nível do país.   

7. Barreiras Estruturais para Populações-Chave: 

• Os planos do COP22 devem dar prioridade e tomar medidas específicas para abordar as 

barreiras estruturais que impedem o aumento dos serviços diferenciados para o HIV liderados e 
capacitados pelas PC, bem como a falta de dados fortes para orientar a programação das PC.  

Com vista a reforçar a informação estratégica para orientar intervenções da PC, os planos podem 

incluir esforços para reforçar os sistemas e análises de dados a nível individual e abordar as 

lacunas nos dados subnacionais.  A abordagem de barreiras estruturais deve implicar a melhoria 

do ambiente propício à prestação de serviços de HIV; a atenuação de políticas e normas sociais 

prejudiciais que alimentam o estigma, a discriminação e a violência enfrentados pelas PC; o 
reforço da capacidade das organizações das PC; e o reforço da competência do PC em matéria 

de prestação de serviços de HIV.  As equipas do PEPFAR devem assegurar a sua coordenação 

estratégica com unidades relevantes do Estado e do governo dos EUA (por exemplo, DRL), 

governo parceiro, multilaterais, e outras fontes e instituições de financiamento de doadores. No 

quadro do novo RMP do COP22, as equipas do PEPFAR deverão descrever e apresentar a sua 
abordagem a fim de poderem melhorar os dados da PC e abordar as barreiras à aceleração dos 

serviços centrados na PC durante as reuniões de planeamento do COP22. 

8. Monitoria Liderada pela Comunidade: 

• Coordenar o financiamento com o FG para assegurar a cobertura nacional da MLC. 

 

Envolvimento Activo com a Comunidade e a Sociedade Civil COP 2022 (ver secção 2.5.3 do Guião do 

COP)  
 

A plena participação dos intervenientes comunitários e da sociedade civil em todas as fases da programação, 

planeamento e monitoria do PEPFAR, consoante seja apropriado e coerente com a lei, regulamentos e 

políticas em vigor, desde a advocacia à prestação de serviços, é fundamental para o sucesso e para a 

sustentabilidade do PEPFAR e para o esforço global de combate ao HIV. O controlo sustentado da epidemia 
do HIV/SIDA requer que as equipas do PEPFAR coordenem e comuniquem activa e rotineiramente com 

todos os parceiros, incluindo a sociedade civil local, regional, e internacional e as partes interessadas da 

comunidade, parceiros multilaterais e o governo do país parceiro.  

 

As organizações da sociedade civil são essenciais e devem ser convidadas a participar nos retiros virtuais 
estratégicos do COP22, nas reuniões de planeamento, bem como nas reuniões de aprovação. Em particular, 

o envolvimento com as OSC locais a nível do país é necessário e deve começar cedo e continuar durante 

todo o processo de planeamento, monitoria e implementação do COP. 

 

Este envolvimento da sociedade civil, incluindo organizações baseadas na fé/comunidades religiosas, inclui 
especificamente a partilha dos Resultados Anuais do Programa (RAP) do T4 do AF de 2021 e do AF 2021, 

análises, e a convocação de um retiro de planeamento no país com as partes interessadas locais, o mais 

tardar na semana de 7 de Fevereiro de 2022, a fim de introduzir e discutir todas as ferramentas, orientações, 

resultados e metas do COP22, bem como a trajectória e estratégia propostas para o COP22.  Os 

investimentos do PEPFAR para apoiar a resposta nacional devem ser planeados intencionalmente com o 

FG, com equipas que demonstrem como a complementaridade foi alcançada para assegurar o máximo 
impacto sobre a epidemia de HIV/SIDA. 

 

Em Março de 2022, o PEPFAR irá convocar reuniões virtuais onde as decisões pendentes serão discutidas 

e finalizadas. Para além dos representantes dos países parceiros, as reuniões irão também incluir 
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representantes da sociedade civil e organizações comunitárias locais e internacionais, organizações 

baseadas na fé/comunidades religiosas, sector privado, e parceiros multilaterais. Serão fornecidas 
orientações específicas para as delegações das reuniões virtuais de 2022, separadas. 

 

O envolvimento com todas as partes interessadas é necessário para além das reuniões e durante todo o 

desenvolvimento, finalização e implementação do COP22. Tal como no COP21, o projecto de Sumário de 

Direcções Estratégicas (SDS) deve ser partilhado com as partes interessadas da OSC e da OBF para os seus 
contributos e comentários, pelo menos 7 dias antes da sua apresentação ao S/GAC. Consu1lte o Guião do 

COP22 para uma lista completa de exigências e prazos de compromisso.  Além disso, está previsto um 

calendário temporal mais detalhado para a partilha de visualizações de dados-chave e outras informações 

com as partes interessadas.   

 

Monitoria Liderada pela Comunidade (MLC) 
 

Para além do envolvimento prescrito e rotineiro durante o ciclo anual de negócios do PEPFAR, incluindo 

em torno do planeamento COP e processos POART trimestrais, todos os programas do PEPFAR devem 

desenvolver, apoiar e financiar a monitoria liderada pela comunidade (MLC) em estrita colaboração com 

organizações independentes da sociedade civil local e com os governos dos países anfitriões. A monitoria 
liderada pela comunidade no COP22 deve basear-se em actividades prévias no COP21 e ser concebida para 

apoiar os programas do PEPFAR e as instituições de saúde a identificar problemas persistentes, desafios, 

obstáculos, e viabilizadores no que toca a resultados efectivos dos utentes a nível do local. Além de ser 

orientado para os dados e orientado para a acção, a MLC deve continuar a garantir a definição de 

indicadores pelas comunidades e utentes dos serviços de saúde, e os dados devem ser aditivos e não uma 
recolha duplicada de dados de rotina já disponíveis ao PEPFAR através do MER ou SIMS.  Novidades no 

COP22, os programas de MLC e apoiados pelo PEPFAR devem incluir um foco explícito nas populações-

chave.  A MLC deve ser utilizado para promover a igualdade e apoiar a melhoria dos programas, 

especialmente para as populações que ainda não tenham experimentado plenamente os benefícios do 

controlo da epidemia do HIV.  Por exemplo, os países com programas de cuidados e tratamentos pediátricos 

devem considerar a utilização da MLC para rastrear e garantir a responsabilização pelos cuidados infantis, 
adolescentes, e centrados na família. 

 

ANEXO 1: Requisitos Orçamentais Detalhados  

 

Cuidados e Tratamento: Os requisitos mínimos do COP22 de cada país para os cuidados e tratamentos estão 
reflectidos no Quadro 2.  Se não houver ajustamento ao novo nível de financiamento do COP22 devido a 

um ajustamento na reserva aplicada, os países devem programar o montante total da reserva para Cuidados 

e Tratamento em todo o novo financiamento do AF de 2022 PMS-Estado e PMS-USAID.  A reserva para 

Cuidados e Tratamento será calculada pela soma dos seguintes valores: 
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Crianças Órfãs e Vulneráveis (COV): O requisito mínimo do COP22 de cada país para a reserva de COV 

está reflectido no Quadro 2.  Os países devem programar o montante total da reserva para COV 

relativamente ao novo financiamento do PMS-Estado e PMS-USAID do AF de 2022. A reserva para COV 

será calculada pela soma dos seguintes valores: 

• 85% (financiamento do programa DREAMS - produtos previstos no âmbito do programa 

DREAMS - quaisquer intervenções de STS previstas no âmbito do programa DREAMS - quaisquer 

intervenções de C&T previstas no âmbito do programa DREAMS)  

• 100% (Financiamento de grupos beneficiários de COV - produtos previstos no âmbito de qualquer 

intervenção com beneficiários de COV - qualquer STS previsto no âmbito de intervenções com 

beneficiários de COV 

• Gestão Proporcional do Programa (a Gestão Proporcional do Programa variará por mecanismo e 

será determinada pela quantidade de outras intervenções no mecanismo que contam para a reserva 

de COV) 

 

Abstinência, Ser Fiel/Juventude (AB/J) Requisito de Relatório: No caso de as actividades programadas de 
AB/J não atingirem um limiar de 50% de todo o financiamento da prevenção sexual, tal como calculado 

pela fórmula abaixo, em qualquer país com uma epidemia generalizada, o S/GAC é obrigado a apresentar 

um relatório às comissões competentes do Congresso relativamente à justificação da decisão. Os países 

com epidemias generalizadas que não atinjam o limiar de 50 % devem apresentar uma breve justificação 

escrita no FACTS Info, a qual deve esclarecer os fundamentos das decisões de programação da prevenção 
dado o contexto epidemiológico, as contribuições de outros doadores, e outros factores relevantes.  

 

A programação Abstinência, Ser Fiel/Juventude (AB/J), que anteriormente constava do código orçamental 

do HVAB, será agora recolhida utilizando uma combinação de áreas de programas de prevenção e 

beneficiários, que são identificados pela fórmula abaixo.  O numerador capta as intervenções que são a 
programação Abstinência, Ser Fiel/Juventude (AB/J), e o denominador aproxima todas as actividades de 

prevenção sexual.  A proporção da programação Abstinência, Ser Fiel/Juventude (AB/J) em relação a todas 

as actividades de prevenção sexual é calculada dividindo o numerador pelo denominador: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Numerador  

Prevenção: prevenção primária do VIH e da violência sexual 
(Para COV, cuidadores de COV, jovens e adolescentes, crianças, mulheres jovens e mulheres 
adolescentes, raparigas, homens jovens e rapazes adolescentes, e rapazes) 
+ 
Prevenção: mobilização comunitária, comportamento, e alteração de normas  
(Para COV, cuidadores de COV, jovens e adolescentes, crianças, mulheres jovens e mulheres 
adolescentes, raparigas, homens jovens e rapazes adolescentes, rapazes, adultos, não desagregados) 
 
Denominador  
Prevenção: prevenção primária do VIH e da violência sexual (todas as populações) 
+ 
Prevenção: mobilização da comunidade, comportamento e alteração de normas (todas as 
populações) 
+ 
Prevenção de 50%: Não desagregado (todas as populações) 
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Violência Baseada no Género (VBG): O requisito mínimo do COP21 de cada país para a reserva da VBG 

é reflectido no Quadro 2. O requisito de reserva da VBG é calculado como o novo financiamento total do 

AF de 2022 programado para o código transversal da VBG. A reserva do COP22 é derivada utilizando a 
reserva final da VBG do COP21 como base de referência. O nível previsto do COP22 de novos fundos do 

AF de 2022 para a VBG pode ser superior a este montante; contudo, não pode ser inferior ao mesmo.  

  

Água: O requisito mínimo do COP21 de cada país para a reserva de água é reflectido no Quadro 2.  A 

necessidade da reserva de água é calculada como o total do novo financiamento do AF de 2022 programado 
para o código transversal da água. A reserva de água do COP21 é derivada utilizando a reserva de água 

final do COP21 como base de referência. O nível planeado do COP22 dos novos fundos para a água do AF 

de 2022 pode ser superior a este montante; contudo, não pode ser inferior ao mesmo. 

 

Controlos de Iniciativa:  O Quadro 3 indica os controlos de iniciativa em que o S/GAC orientou o 
financiamento para um conjunto de actividades que não podem ser contabilizadas apenas através das áreas 

do programa e/ou dos beneficiários.  Os referidos controlos podem ser excedidos sem uma alteração de 

controlo, mas seria necessária uma alteração de controlo antes de se poder planear um nível inferior para 

estas actividades. 

 

As quatro iniciativas de controlo abaixo (Cancro do Colo do Útero, DREAMS, COV (não-DREAMS), 
e CMMV) foram atribuídas aos países apropriadas. No caso dos países em que estes controlos são 

designados na CNP, os montantes reflectem o mínimo exigido. Estas iniciativas de controlo podem ser 

excedidas sem haver uma alteração de controlo, mas seria necessário um pedido de alteração de controlo 

antes de se poder planear um nível inferior para estas actividades.   

 
Cancro do colo do útero - Esta iniciativa fornece financiamento para todas as actividades relacionadas com 

o rastreio e diagnóstico do cancro cervical e tratamento de lesões cervicais pré-cancerosas para mulheres 

que vivem com HIV, conforme delineado no Guião do COP. 

 

DREAMS - O programa DREAMS deve incluir todos os fundos especificamente atribuídos à DREAMS no 
nível de planeamento do país e deve ser utilizada para a meta de prevenção do HIV e da violência sexual 

entre raparigas adolescentes e mulheres jovens (RAMJ) com idades entre os 10-24 anos (salvo disposição 

em contrário) nos SNUs do DREAMS aprovados, de acordo com os guiões do DREAMS e do COP.  O 

programa DREAMS pode também incluir intervenções de prevenção em áreas geográficas do DREAMS 

para raparigas e rapazes com idades entre os 10-14 anos, as quais podem ser partilhadas com o programa 

COV (não DREAMS), tal como referido no guião do COP.  
COV (não-DREAMS) - COV (não-DREAMS) é uma nova iniciativa no COP22. Os países devem utilizar a 

iniciativa para orçamentar a programação COV (não-DREAMS), incluindo todas as actividades 

abrangentes de COV, tal como delineado no guião do COP. A iniciativa COV (não-DREAMS) deve incluir 
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custos de PSA, SE e PREV (à excepção de PrEP e CMMV) ligados a qualquer beneficiário COV (incluindo 

sub-beneficiários, tais como provedores de cuidados de saúde COV). Visto que a iniciativa é nova para o 
COP22, os países devem prestar especial atenção aos fundos programados ao abrigo de COV (não-

DREAMS) a fim de poderem garantir que a actual coorte de crianças inscritas no programa global receba 

continuidade de cuidados para o AF de 2023. A iniciativa COV (não-DREAMS) pode também incluir 

intervenções de prevenção para raparigas e rapazes com idades entre os 10-14 anos, que podem ser 

partilhadas com o programa DREAMS, tal como referido no guião do COP. A iniciativa COV (não 
DREAMS) não pode ser satisfeita com quaisquer custos de STS, C&T, GP ou matérias-primas. 

 

CMMV - Todos os serviços e equipamentos relacionados com o fornecimento de CMMV cirúrgico e 

ShangRing para rapazes/homens com 15 anos ou mais, e ShangRing circuncisão apenas para rapazes com 

13 e 14 anos, devem ser orçamentados utilizando a iniciativa CMMV. 

 
Embora a iniciativa MLC não conste nos quadros orçamentais da CNP, uma vez que a MLC continua a ser 

um requisito no COP22 para todos os países, cada país é responsável pela programação de uma parte dos 

fundos ao abrigo da iniciativa de Monitoria Liderada pela Comunidade. 

 

Monitoria Liderada pela Comunidade - Durante o COP20, o PEPFAR investiu na expansão da MLC, 
tornando-a um requisito de todas os países, sendo uma forma fundamental de ouvir as vozes da comunidade 

na avaliação da qualidade do programa e na concepção de serviços centrados no utente. A MLC continua a 

ser um requisito no AF de 2023.   

 

Para além das cinco iniciativas acima referidas, o S/GAC pode também atribuir financiamento aos países 
ao abrigo de duas iniciativas de controlo adicionais: Preservativos (Financiamento Central da PMS-

USAID) e Financiamento Único Condicional. No caso do país ter sido designada para receber 

financiamento ao abrigo de uma ou de ambas iniciativas no COP22, o Quadro 3 reflectirá estes montantes. 

Salvo disposição em contrário, as equipas dos países devem cumprir estes controlos de financiamento 

quando programarem no seu FAST.  

 
Preservativos (Financiamento Central da PMS-USAID) - A presente iniciativa de controlo representa o 

montante de financiamento central da PMS-USAID que a equipa do país pode utilizar para adquirir 

preservativos masculinos e femininos, lubrificantes, e para enviar estes produtos para o país. Quaisquer 

preservativos e lubrificantes adicionais a serem adquiridos com financiamento do PEPFAR devem ser 

orçamentados na FAST com financiamento bilateral.  
 

Plataforma Regional da USAID na África Austral - Esta iniciativa é para a parte do país relativamente às 

despesas de funcionamento da Plataforma Regional da USAID na África Austral, que fornece apoio 

administrativo e técnico para a Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto e Namíbia.  Estes fundos foram 

anteriormente planeados como fazendo parte do financiamento bilateral do COP, mas são agora 
orçamentados e notificados a nível central, com os montantes do país incluídos como financiamento central 

nos níveis globais do COP para Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto e Namíbia.  Apenas estes 5 países 

podem fazer uso desta iniciativa, e esta iniciativa só pode ser utilizada com financiamento central 

especificamente fornecido como parte dos controlos da CNP. 

 

Financiamento Único Condicional - O lançamento de qualquer financiamento disponibilizado ao abrigo 
desta iniciativa depende da capacidade do paíse de cumprir todos os requisitos delineados no seu 

memorando final de aprovação COP. As países que não cumpram estes requisitos mínimos podem não ser 

elegíveis para receber estes fundos para implementação programática no AF de 2023. 
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Não é estabelecido qualquer controlo na CNP para as iniciativas HBCU Tx e Vigilância e Resposta de 
Saúde Pública, mas os países podem incluir fundos relevantes ao abrigo destas iniciativas em vez do 

Programa Principal, conforme seja apropriado.   

 

Todo o financiamento não atribuído a uma das nove iniciativas COP22 acima deve ser atribuído à iniciativa 

do Programa Principal.  
 

Para mais pormenores sobre as iniciativas, ver o Guia de Referência das Classificações Financeiras do 

PEPFAR.  

 

Controlos Programáticos:  O Quadro 4 apresenta os controlos programáticos em que o S/GAC orientou o 

financiamento para certas actividades programáticas.  Estes controlos podem ser excedidos sem uma 
alteração de controlo, mas seria necessária uma alteração de controlos antes de se poder planear um nível 

inferior para estas actividades.  Uma vez que cada dólar programado no COP deve pertencer a uma 

iniciativa, os controlos programáticos serão um subconjunto de um ou mais controlos de iniciativa, mesmo 

que a iniciativa padrão do Programa Principal. 

 
PrEP (RAMJ) - O controlo programático PrEP (RAMJ) rastreia todos os financiamentos orçamentados no 

âmbito da área do programa Prevenção - PrEP e da área do subprograma Feminino - Raparigas Adolescentes 

e Mulheres Jovens sub-beneficiárias. O controlo abrange tanto as actividades de prestação de serviços (PS) 

como as actividades de não prestação de serviços (NPS), incluindo quaisquer custos de produtos. Os países 

devem adaptar a distribuição de fundos a PS e NPS com base no contexto do país, dando prioridade à 
prestação de serviços PrEP e aumentando o número de RAMJ na PrEP sempre que for possível. Os países 

com um in PrEP (RAMJ) devem esperar programar não mais de 10 a 30 por cento do seu controlo como 

NPS. 

 

PrEP (PCs) - O controlo programático PrEP (PCs) controla todos os fundos orçamentados no âmbito da 

área do programa Prevenção - PrEP e da área do subprograma para todos os subbeneficiários do beneficiário 
da PC. O controlo cobre tanto as actividades de prestação de serviços (PS) como as actividades de não 

prestação de serviços (NPS), incluindo quaisquer despesas de produtos. Os países devem adaptar a 

distribuição de fundos a PS e NPS com base no contexto do país, dando prioridade à prestação de serviços 

PrEP e aumentando o número de PCs na PrEP sempre que possível. Os países com um controlo PrEP (PCs) 

devem esperar programar não mais de 10 a 30 por cento do seu controlo como NPS. 
 

ICASS Estatal: O Quadro 5 apresenta o montante que o país deve programar no âmbito do Estado para as 

despesas da ICASS. 

 

Fundos Programados sob o Estado/SGAC (S/GAC por definir)  
 

Nenhum financiamento pode ser programado ao abrigo do Estado/SGAC sem a autorização prévia por parte 

do M&B da S/GAC. Em geral, os TBD (por determinar) do Estado/SGAC só são utilizados em 

circunstâncias extraordinárias e ou invulgares. Na medida em que o financiamento seja aprovado, a 

fundamentação e quaisquer condições associadas ao financiamento serão documentadas pela M&B. 

Quaisquer TBDs da S/GAC aprovados durante o planeamento COP22 exigirão uma linguagem suplementar 
no memorando de aprovação COP22 do país, expondo claramente o processo de como estes fundos podem 

ser acedidos. Quaisquer fundos que não tenham sido distribuídos a agências antes do final do AF de 2023 
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poderão ser sujeitos a reprogramação em futuros ciclos de planeamento para o mesmo país ou para outro 

país.  
 

Pipeline Aplicado do COP22  (Ver Secção 9.1.2 Pipeline Aplicado do Guião do COP)  

 

Na medida do possível, todas as agências no seio de um país devem manter vários meses de pipeline no 

final da implementação do COP22, a fim de assegurar fundos suficientes e evitar interrupções na prestação 
de serviços em caso de atrasos no financiamento. No caso de haver uma combinação agência/país com um 

historial de excesso de trabalho, ou nos casos em que um portefólio agência/país do COP tenha aumentado 

nos últimos anos, poderá não haver financiamento suficiente para manter esta margem de segurança. Com 

excepção da República Dominicana, Etiópia, Haiti, Sudão do Sul, Zimbabué, Programa Regional da Ásia 

e Programa Regional do Ocidente, que devem aguentar até quatro meses de pipeline, todas os outros países 

estão autorizados a aguentar não mais do que três meses de pipeline de reserva.  
 

Qualquer agência que preveja o fim da implementação do COP21 (fim do AF de 2022) com um pipeline 

superior a três ou quatro meses é obrigada a aplicar este pipeline excessivo ao COP22, diminuindo o novo 

montante de financiamento para que este se mantenha dentro do nível de planeamento. 

 
Transição dos Serviços de HIV para Parceiros Locais 

 

Para sustentar o controlo da epidemia, é fundamental que toda a gama de serviços de prevenção e tratamento 

do HIV sejam detidos e geridos por instituições, governos e organizações locais - independentemente dos 

actuais níveis de cobertura de ARV. A intenção inerente à transição para parceiros locais visa aumentar a 
prestação de serviços directos do HIV, juntamente com serviços não directos prestados no local, e 

estabelecer capacidade, habilidade e durabilidade suficientes destes parceiros locais para assegurar o 

envolvimento e impacto bem-sucedidos e a longo prazo dos parceiros locais. Trata-se de uma acção 

prioritária para todos os países, Programas Regionais e Países Pares. O PEPFAR estabeleceu uma meta de 

70% por agência até ao final do AF21 e deve cumprir 40% até ao AF20. Cada país tem de contribuir para 

esta meta com base no contexto da combinação de parceiros locais e nos tipos de parceiros públicos e 
privados disponíveis para prestar serviços essenciais. Por este motivo, cada agência do país deve trabalhar 

com a respectiva sede da agência para determinar a sua contribuição no cumprimento do requisito de 

parceiro local a nível da agência para o AF de 21, conforme seja apropriado, através da sua apresentação 

do COP20. 


