
  
  

 21 de Dezembro de 2020  

  

Guião de Delegação para as Reuniões Virtuais do COP/ROP 2021 do PEPFAR 

Este documento inclui orientações da delegação COP/ROP para que ocorram virtualmente nas seguintes 
datas e países:  

 Delegações da Equipa do País (inclui tanto o USG do País como os participantes das partes 
interessadas do País)  

 Delegação da sede do USG  
 Delegação de Partes Interessadas da Sede  

 

Grupo 1: 22-26 de Fevereiro de 2021  

 Angola, Botswana, eSwatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia  

Grupo 2: 1-5 de Março, 2021  

 Costa do Marfim, Etiópia, Quénia, Ruanda, Sul do Sudão, Tanzânia, Ucrânia, Zimbabué  

Grupo 3: 8-12 de Março de 2021  

 Burundi, Camarões, República Democrática do Congo, Malawi, Uganda, Vietname  

Regional/País UO pares:   16 de Fevereiro -  12 de Março, 2021  

 África Ocidental, Ásia, Hemisfério Ocidental, Haiti/República Dominicana  

As Plenárias de Encerramento dos Grupos 1, 2, 3 serão na terça-feira seguinte ao final de cada semana 
de reuniões dos grupos.  

Para as UO regionais, a sessão plenária de encerramento terá lugar no final da sessão de planeamento 
de 4 semanas.  

Secção I - Delegação de Equipas de Campo  

Todos os COP OUs ver abaixo. 



Para as UO regionais: Os programas regionais (Ásia, África Ocidental, e Hemisfério Ocidental) devem 
seguir, em geral, as orientações abaixo. No entanto, as equipas de campo, a presidência do S/GAC e os 
Gestores de Programas PEPFAR devem trabalhar em conjunto para determinar uma representação 
óptima equilibrada com as limitações de espaço.  

Slots dos Participantes Necessários: Cada equipa deve assegurar que existem indivíduos identificados 
para participar nas seguintes funções.  

  

Participantes Inter-agências requeridas do USG PEPFAR:  

 Representante do Front Office (1; Chefe de Missão ou Chefe de Missão Adjunto apenas;)  
 Director de Missão da USAID (1)  
 Coordenador PEPFAR (1; Coordenador ou um indivíduo que irá servir nesta qualidade se não 

houver Coordenador)  
 Líder SI Interagência (2)  
 Chefe de Agência (1 pessoa por agência implementando programas no país)  
 Líder do orçamento HHS/CDC (1)  
 Líder do orçamento da USAID (1)  
 Peritos Técnicos da USG (até 14)  
 Intérprete (se necessário) 

  

Participantes de Campo Requeridos (a convidar pela equipa de Campo):  

 Representante (s) do Ministério da Saúde/ Governamental(ais) (4)  
 Representantes da sociedade civil (7) devem representar múltiplos e diversas constituências.  

 Para todos os países: 1 delegado deve ser um representante de pessoas vivendo com 
HIV, 1 delegado deve representar populações-chave (quando seguro para o fazer), 1 
delegado deve representar comunidades religiosas; e em países com programação 
DREAMS/outros RAMJ: 1 representante deve representar a RAMJ.  

 Os programas regionais e os pares de países devem trabalhar com os seus presidentes e 
PPMs para determinar o número óptimo de representantes.  

 Recipiente principal do Fundo Global (1)  
 Representante da ONUSIDA (1)  
 Gestor do Portfólio do Fundo Global (1)  
 Representante da OMS (1)  

 

Secção II - Delegação da Sede do USG  

A delegação da sede do USG deve incluir:  



Equipa da Sede específica do país:  

 Presidência do PEPFAR (1)  
 Gestor do Programa PEPFAR (1)  
 Membros da Equipa de Responsabilização e Apoio ao País (CAST) (1 por agência de 

implementação no país)  
 Ligação de Apoio SGAC (1-2 por país)  

 

Delegação da Sede At-Large:  

 Sub-directores (HHS/CDC e USAID: 6 por agência por semana)  
 Sub-directores (todas as outras agências de implementação do PEPFAR: 2 por agência por 

semana)  
 Pontos de Contacto Financeiro da Sede (2 por agência por semana)  
 Peritos técnicos na lista ISME (a serem determinados por Presidentes/PPMs)  

 

Secção III - Delegação de Partes Interessadas da Sede (a convidar por S/GAC)  

 Sociedade Civil Global e Organizações Comunitárias: serão convidados até dois (2 no total) 
representantes de organizações sediadas na sede por semana.  

 Organizações Multilaterais (OMS, ONUSIDA, Fundo Global): serão convidados até dois (2 no 
total) membros do pessoal da Sede por organização, por semana.  

 Outras Partes Interessadas Globais: serão convidados até dois (2 no total) representantes de 
outras organizações-chave interessadas por semana.  

 


