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Breve Contexto e 

Desempenho

do Programa
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Fraco desempenho do programa de CMMV devido à 
interrupção de serviços no context do COVID-19

O programa CMMV alcançou o desempenho de 

47% da meta annual no quarto trimestre do ano
fiscal 2020
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Novas infecções por HIV evitadas até o ano fiscal 
2019

Fonte: DMPPT 2



Questões Críticas
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Questões Críticas

1. Relativo baixo desempenho do programa

1.2. Longas distâncias percorridas pelos utentes em busca de serviços de CMMV

1.2. Dificuldades em alcançar adultos e jovens com idade a partir dos 20 anos

2. Algumas barreiras e factores influenciamno baixo acessoaos serviços de 

CMMV

• Homens adultos relutantes e se misturar com adolescentes

• Medo da dor

• Perda de rendimentos durante o período de convalescência

• Ambiente pouco atraente nas unidade de CMMV para cativar jovens e 

homens:limitada flexibilidade nos horários e a livre escolha de provedor(a)

3. Oportunidades perdidas: fraca referência de utentes de outros serviços para 

as unidades de CMMV, e destes para outros serviços: ex.: engajamento

masculino

4. Necessidade para a transiçãosustentável de serviçosde CMMV em áreas

geográficas saturadas

5. Necessidade para a consolidação do Sistema de M&A



Mudanças Propostas

para o COP 21
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Mudanças Propostas para o COP 21

• Transição sustentável de unidades de CMMV localizadas
em áreas saturadas (95% ou mais), em locais selecionados:

• Concordância nos termos de referência e atribuição de 
tarefas específicas

• Listagem de necessidades

• Estabelecimento de metas anuais



Questões para 

Discussão e 

Resolução
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Pontos-chave

1. Melhoramento do desempenho do programa:
• Que oportunidades podemos potencializar?

2. Maximização das vantagens oferecidas pela equipa e 
infra-estrutura de CMMV:
• Efectiva ligação com outros serviços
• Integração de serviços disponíveis nas USs

3. Transição sustentável de unidades de CMMV de 
distritos selecionados para o MISAU



Obrigado!
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