
Maputo, aos 16 de Fevereiro de  2023

Processo de Planificação do COP23-
Moçambique
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Conteúdo da Apresentação

• Partilha da Carta Oficial de nível de Planificação  (PLL) para o COP 23;

• Breve resumo da nova estratégia do PEPFAR 5X3;

• Preparação da reunião do COP23 em Johannesburg - África do Sul;

–Expectativas e resultados esperados;

• Actualização do cronograma (datas importantes) do COP23
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Carta Oficial de nível de Planificação (PLL) para o COP 23;

• No primeiro ano do COP 23 (ano fiscal 

2024) aumento de $12.2 milhões dos 

quais $2.2 milhões destinados para a 

realização do inquérito de populações 

chave;

• As metas devem ser definidas e 

alinhadas com as metas nacionais do 

Governo do Pais;

• Deve haver um compromisso com a 

meta 3 de desenvolvimento sustentável 

das Nações Unidas para acabar com a 

epidemia do SIDA ate 2030.

• Desta vez o PLL nao inclui as Metas e  

Considerações Técnicas, estas serão 

determinadas  a nível do País
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A Nova Estratégia do PEPFAR

ʺDar uma nova imagem ao PEPFAR 
para acelerar a resposta para acabar 
com a pandemia do HIV/SIDA como 

uma ameaça à saúde pública até 2030 
e fortalecer de forma sustentável os 

sistemas de saúde pública"
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Nova Estratégia do PEPFAR: Re-imaginando a Direcção 
Estratégica do PEPFAR

• Atingir as metas globais de tratamento 95-95-

95 para todas idades, géneros e comunidades

• Reduzir drasticamente as novas infeções para 

garantir o alcance das metas da ONUSIDA

• Cobrir as lacunas para o alcance da população 

chave e populações prioritárias

• Fortalecer as capacidades dos governos na 

liderança e gestão do programa do HIV rumo a 

sustentabilidade

• Alavancar de forma sustentável os 

investimentos do PEPFAR para obter ganhos 

sustentáveis e mensuráveis

• Respeito e Humildade

• Equidade

• Responsabilização e Transparência

• Impacto

• Engajamento Sustentado

OBJECTIVOS PRINCIPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS 

DO PEPFAR





• Área de foco 1: Meninas adolescentes e mulheres jovens

• Área de foco 2: Crianças

• Área de foco 3: Populações-chave 

• Área de foco 4: Barreiras à equidade sanitária

• Área de foco 1: Roteiro de sustentabilidade

• Área de foco 2: Localização

• Área de foco 3: Integração

• Área de foco 4: Alinhamento



• Área de foco 1: Instituições de saúde pública regionais e nacionais

• Área de foco 2: Trabalhadores da saúde

• Área de foco 3: Produção regional

• Área de foco 4: Cadeia de abastecimento

• Área de foco 5: Saúde Publica para Pessoas Vivendo com HIV

• Área de foco 6: Alavancando recursos do PEPFAR para segurança sanitária



• Área de foco 1: Ciência comportamental

• Área de foco 2: Ciência de implementação

• Área de foco 3: Moldagem do mercado

• Área de foco 4: Serviços de testagem de HIV

• Área de foco 5: Epidemiologia e Vigilância Aplicadas

• Área de foco 1: Parceiros multilaterais

• Área de foco 2: Filantropias

• Área de foco 3: Sector Privado

• Área de foco 4: Instituições americanas
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Facilitadores dos Pilares

• Área de foco 1: Liderança a todos os níveis

• Área de foco 2: Centralizando a equidade

• Área de foco 3: Liderança Juvenil

• Área de foco 1: Adopção de inovações

• Área de foco 2: Assunção de risco

• Área de foco 3: Cultura

• Área de foco 1: Dados inteligentes

• Área de foco 2: Integração

• Área de foco 3: Transparência



Expectativas e Resultados Esperados da 

Reunião do COP23 na África do Sul
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Objetivos da Co-Planificação

• Assegurar que todos participantes tenham uma percepção comum da recém partilhada estratégia do PEPFAR 

para os proximos 5 anos, que visa cumprir com o compromisso Americano de Acabar com a Pandemia do 

HIV/SIDA ate 2030.

• Garantir a percepção partilhada da abordagem 5x3 do PEPFAR e o lançamento da elaboração do processo bi-

anual do COP23

• Os governos compreenderem o programa PEPFAR através da sua Estratégia 

para os proximos 5 anos e como esta se alinha com as prioridades do País

• Dar a Sociedade Civil e todas as partes interessadas uma ampla oportunidade 

de dar valiosas contribuições no processo de COP23

• Acordo sobre a proposta do plano do COP23

Especificamente 
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Alinhamento do Programa Prioridades, Objetivos, e Visão 

2025 ONUSIDA Alvos
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Como devemos nos preparar para a reunião de Co-Planificação

Antecipadamente rever:

• A Estratégia do PEPFAR dos 5 anos

• Guião do COP/ROP23 e as 

Considerações Técnicas 

• Os Governos e as partes interessadas 

devem analisar o alinhamento da 

estratégia 5x3 e qualquer necessidade de 

preenchimento de lacuna ou 

redireccionamento

Estar preparados para discutir:

• Redirecionamentos do programa para 

responder a estratégia 5x3

• Financiamento, particularmente dos Produtos 

de Saude e Medicamentos, e mudanca de 

responsabilidades

• Impacto e as metas gerais

• Mudancas e eficiências

• Planos para sustentar a resposta e como o 

Governo Americano pode apoiar

• Planos para completar todas as componentes 

do COP23 em tempo oportuno
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Estrutura da Reunião 

Primeiro dia  - Plenária

Segundo dia Terceiro – Quarto Dia

Ultimo dia – Apresentaçoes das Equipas dos Paises e Encerramento 

• Preparação do encontro

• Apresentações e protocolo

• Estado da epidemia/lacunas

• Ouvir as prioridades das partes 

interessadas

• Consensos em relação as lacunas

• Plano para o terceiro – quarto dia

• Revisão/debate profundo do programa usando a 

Estrategia 5x3

• Equidade para as populações (PC, RAMJ, etc)

• Debater os Sistemas de Saúde e Sustentabilidade 

(RH, laboratorio, dados, oferta de serviços), Produtos 

de Saude (procurement e cadeia de abastecimento)

• Necessidade de novas parcerias, lacunas 

comportamentais / sociais, lacunas na ciência e

facilitadores (dados, comunidades, engajamento e 

inovação)
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Reunião de Co-planificação - Resultados Esperados

• Alinhamento do Plano do Governo e a estratégia do PEPFAR

• Que as lideranças da Sociedade Civil e as partes interessadas tenham 

oportunidade de contribuir no processo da planificação.

• Que as discussões e os resultados esperados, com contribuição dos 

participantes sejam documentados e partilhados e que se reflitam no COP.

• Que os participantes terminem a reunião de co-planificação com um plano 

concreto para finalização do COP de acordo com cronograma
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Actualização do Cronograma (datas importantes) do COP23

Data Actividade

16 de Fevereiro
Apresentação das Prioridade dos GRM

Apresentação da Carta Oficial do Nivel de Planificação

16 – 24 de 

Fevereiro
GT: Reuniões de revisão técnica e preparação da reunião de Co- Planificação

21 de Fevereiro Apresentação das Prioridade da Sociedade Civil 

02 de Março Apresentação dos acordos/consensos alcançados pelos  GTs ao GRM                            

6 – 10 de Março 
Reunião de co-planificação em Johannesburg (com representantes do 

Governo de Moçambique, Sociedade civil, Fundo Global, entre outros)

3 – 6 de Abril Reunião Virtual com todas as partes interessadas

24 – 28 de Abril Reunião virtual de aprovação do COP



Obrigada!


	Title and Closing Slides
	Slide 1: Processo de Planificação do COP23- Moçambique
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13: Expectativas e Resultados Esperados da Reunião do COP23 na África do Sul
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: Obrigada!


