
Notas da Reunião Virtual de Planeamento do COP 21 – 21 de Abril de 2021/ Notes from the COP 21 

Virtual Planning Meeting - 21 April 2021 

 

Apresentação do Governo da República de Moçambique/ Presentation of the Government of the Republic 

of Mozambique 

 

Oradora/Speaker: 

o Dra. Aleny Couto 

Procedeu a apresentação sobre as Prioridades do Governo de Moçambique para o COP 21/ Made a 

presentation on the Priorities of the Government of Mozambique for the COP 21 

 

Apresentação completa disponível neste link: https://mz.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_PORT.pdf   

Full presentation available at this link: https://mz.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_ENG.pdf  

 

• A terminar, Dra. Aleny vincou a necessidade do cumprimento integral das decisões e acordos 

encontrados nesta reunião. Referiu que as mudanças no meio do percurso atrasam os processos  

/ In conclusion, Dra. Aleny stressed the need for full compliance with the decisions and agreements 

reached at this meeting. She said that changes in the middle of the road delay the processes.  

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_PORT.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_PORT.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_ENG.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/ApresentacaoPEPFAR.prioridadesGRM_ENG.pdf


 

o Jason Bowman 

• Agradeceu pela explanação do Governo da República de Moçambique/ He thanked the 

Government of the Republic of Mozambique for its explanation 

• Enalteceu o facto de haver um alinhamento entre as partes/ He praised the fact that there was 

an alignment between the parties. 

Seguiu-se a apresentação da Sociedade Civil feita por/ This was followed by the presentation of Civil 

Society by:  

o Silva Mulambo (Visão Geral / Overview) 

o Roberto Paulo (Populações-chave/ Key Population) 

Marcelo Kantu (Adolescentes, Raparigas Jovens/Adolescent, young women) 

o Octávio Mabunda (Organizações Baseadas na Fé / Faith Based Organizations) 

o César Fufanequiço (Pessoas Vivendo com HIV/ People Living with HIV) 

 

Apresentação completa disponível neste link: https://mz.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/182/Prioridades-da-Sociedade-Civil-COP-21-20-Abril-2021_PORT.pdf  

Full presentation available at this link: https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/CIVIL-

SOCIETY-PRIORITIES-FOR-COP-21-20-Abril-2021_ENG.pdf  
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Discussão/Discussion 

o Jeson 

• Agradeceu pelas intervenções da Sociedade civil/ He thanked the civil society for their 

interventions 

• Apreciou a questão da resposta baseada nos beneficiários/ Appreciated the issue of beneficiary-

based response 

• Reiterou a importância de as PVHIV serem envolvidas nas actividades de comunicação para 

mobilizar seus pares/ Reiterated the importance of PLHIV being involved in communication 

activities to mobilize their peers 

 

o Isabela (MSF) 

• Redução de mortalidade: o diagnóstico precoce do HIV avançado é de extrema importância/ 

Reducing mortality: early diagnosis of advanced HIV is of utmost importance 

• Gostaria de saber que suporte será feito para o diagnóstico precoce de HIV avançado. Está 

incluído na referência de amostra ou na inclusão da testagem de CD 4, TB LAN e nos centros de 

saúde de cuidados primários/ I would like to know what support will be done for early diagnosis 

of advanced HIV. Is it included in the sample referral or inclusion of CD 4 testing, TN LAN and in 

primary care health centres. 

• Ainda sobre diagnóstico precoce nas brigadas móveis. PEPFAR e MISAU consideram diagnóstico 

precoce nas brigadas móveis/ Still on early diagnosis in mobile brigades. PEPFAR and MISAU 

consider early diagnosis in mobile brigades? 

• Ela Congratulou a consideração da geneotipagem num futuro próximo/ She congratulated the 

consideration of genotyping to take place soon.  

 

o Jessica: 

• Porque a retenção está a funcionar/ Why is retention working? 

• Fundamentalmente paciêntes precisam de receber servicos de qualidade para que possam 

permanecer em tratamento/Fundamentally patients need to receive quality services in order to 

remain in treatment 

• Também precisam de apoio de base comunitário/ They also need community-based support 

• Nosso sucesso é resultado da integração de muitos esforços programáticos/ Our success is the 

result of the integration of many programmatic efforts 

• Aumento de pessoas vivendo com HIV liderando a resposta ao HIV no país também contribui para 

o sucesso/ Increase in people living with HIV leading the response to HIV in the country also 

contributes to success 

• Tem também a questão de Qualidade do programa / She is impressed with the quality of our 

programs 

• Está impressionada pelos serviços de qualidade dos parceiros do PEPFAR nas unidades satitárias/ 

She´s impressed by the quality services of PEPFAR partners in the health facilities 

• Na vertente de prevenção estamos incrivelmente orgulhosos do programa de DREAMS que dá 

educação socioeconómica às raparigas para lhe dar outros caminhos que não a levam ao caminho 



da vulnerabilidade para a infecção pelo HIV. As embaixadoras DREAMS são um modelo no país e 

devemos celebrar/ On the prevention side we are incredibly proud of the DREAMS programme 

which gives socio-economic education to girls to give her other paths that do not lead her down 

the path of vulnerability to HIV infection. The DREAMS ambassadors are a role model in the 

country and we should celebrate. 

• Devemos continuar apoiar pessoas jovens para falarem da prevenção, cuidado e tratamento em 
vários locais como escolas, mercados, casas e outros locais/ We must continue to support young 

people to talk about prevention, care and treatment in various places such as schools, markets, 

homes and other venues. 

 

Multiplexing  

• A questão da Dra. Aleny era de certificar que estamos a incluir outras populações/ Dr Aleny's 

question was to make sure that we are including other populations 

• Tenho a referir que esta conversa continua em aberto. Temos de sentar juntos para ver como 

podemos ser mais estratégicos. Tomaremos esta decisão de mãos dadas convosco / I have to say 

that this conversation is still open. We need to sit down together to see how we can be more 

strategic. We will take this decision hand in hand with you. 

 

• Sobre a questão do papel das mães mentoras e outros activistas em relação as pessoas 

internamente deslocadas (IDPs). Reconhece o papel central dos APE em distribuir antiretrovirais. 

Está grata por o Governo permitir a distribuição de antiretrovirais ao nível comunitário. O papel 

das mães mentoras com os IDPs é a extensão do pacote de Mães Mentoras. É um apoio para 

mulheres e crianças que podem ter sofrido violência e estão a vivere m novas comunidades. Não 

pretendemos extender o papel das Mães Mentoras / On the question of the role of mentor 

mothers and other activists in relation to internally displaced persons (IDPs). Recognises the 

central role of EPAs in distributing antiretrovirals. Is grateful that the Government allows for the 

distribution of antiretrovirals at the community level. The role of mentor mothers with IDPs is the 

extension of the Mentor Mothers package. It is a support for women and children who may have 

experienced violence and are living in new communities. We do not intend to extend the role of 

the Mentor Mothers. 

 

• Asia pediu para quantificar a proposta de extensão de PSO/ Asia asked to quantify the proposed 

extension of A 

• Não está no orçamento neste momento. Se for para adicionar a nossa proposta seria de mover 

de 134 sites e adicionar outros 21, considerando todos os sites Ajuda onde ocorrem muitos EID 

testes por semana.   Nos 40 sitios da AJUDA que tem este volume mas ainda não têm a máquina 

PSO, vamos olhar para os sitios onde há alta taxa de transmissão vertical combinar o peso dos 

testes e as necessidades programáticas e colocar nos custos programáticos. Poderão ter um custo 

de cerca de um milhão de dólares/ It is not in the budget at the moment. If it is to be added our 

proposal would be to move from 134 sites and add another 21, considering all the Help sites where 



many EID tests per week occur.   On the 40 HELP sites that have this volume but don't have the 

PSO machine yet, we will look at the sites where there is high vertical throughput combine the 

weight of testing and programmatic needs and put in the programmatic costs. They could have a 

cost of about a million dollars. 

 

o Stan  

• falou de qualidade e fonte de dados/ spoke of quality and source of data 

• Slide no 4, questão de Dra. Aleny, cascata diferente das projecções do Ministério/ Slide no 4, 
question by Dr. Aleny, cascade different from Ministry projections 

• número que fala de 66% é 81% na verdade. Agradeceu a Dra. Aleny pela atenção. Será corrigido 

na próxima versão do slide/ The number that talks about 66% is actually 81%. Thanked Dr. Aleny 

for her attention. It will be corrected in the next version of the slide.    

• Sobre o que está a gerar a mudança são muitos factores em curso. Inovação e a vontade de fazer 
melhor. Melhoria de qualidade de serviços e processos estão a ajudar. Não é apenas uma 

intervenção, mas múltiplas / On what is generating the change are many ongoing factors. 

Innovation and the drive to do better. Quality improvement of services and processes are helping. 

It is not just one intervention but multiple. 

 

o Seth 

• Slide 21, sobre brigadas móveis/ Slide 21, on mobile brigades 

• Foram identificados os principais problemas e limitações / The main problems and constraints 

have been identified 

• Nossos parceiros de implementação estarão em negociação com autoridades provinciais para 

falarem dos diferentes modelos de DSD. Mas para responder especificamente a questão da Dra. 

Aleny, sim as brigadas móveis são apoiadas para operar nas províncias  onde o parceiro de 

implementação e as autoridades provinciais concordam que é a melhor abordagem a ser 

implementada / Our implementing partners will be in negotiation with provincial authorities to 

talk about the different DSD models. But to specifically answer Dr. Aleny's question, yes mobile 

brigades are supported to operate in provinces where the implementing partner and the provincial 

authorities agree that it is the best approach to implement.   

• A questão do Slide 62 / The question on Slide 62. 

• Está correcto… A lista apresentada não é complete mas apresenta algumas intervenções-chave. 

Nas futuras apresentações haverá actuaizações / This is correct... The list presented is not 

complete but presents some key interventions. There will be updates in future presentations.  

• Ainda no slide 62 / Still on slide 62 

• Quanto do custo administrative foi reduzido/ How much of the administrative cost has been 

reduced? 

• Não foi feita nesta fase. Vai ser entregue dinheiro ao parceiros e depois haverá discussão sobre 

quanto será reduzida nesta área específica nos seus planos de trabalho/ It has not been done at 

this stage. Money will be given to partners and then there will be discussion about how much will 

be reduced in this specific area in their work plans.  

• Perguntas da MSF, sobre a cobertura de custos de testagem de CD4 e TB LAN. Há um acordo  COP 

20 que diz que o PEPFAR vai pagar e apoiar doença avançada de HIV e o Fundo Global será 



responsável pelos a commodities e percebemos que o Fundo Global acautelou commodities 

suficientes para testes e TB land para o nível de cuidados e tratamento de nível primário  e 

eperamos que as unidades sanitárias que apoiamos sejam capazes de fazer testagem de CD4 e de 

TB Lan/ Questions from MSF, about covering costs of CD4 testing and TB LAN. There is a COP 20 

agreement that says that PEPFAR will pay for and support advanced HIV disease and the Global 

Fund will be responsible for the commodities and we realize that the Global Fund has accrued 

enough commodities for testing and TB land for primary level care and treatment and we expect 

that the health facilities that we support will be able to do CD4 and TB Lan testing.  

 

o Inácio. 

• Questão da Dra. Aleny sobre autoteste. PEPFAR vai continuar a distribuir autoteste no COP 21/ 

Question by Dr. Aleny on self-testing. PEPFAR will continue to distribute self-test at COP 21 

• Em relação ao PrEP, no COP 21 será providenciado PrEP para mulheres grávidas e latentes e 

jovens, não se limitará a populações chave / Regarding PrEP, at COP 21 PrEP will be provided for 

pregnant and latent women and youth, it will not be limited to key populations. 

 

o Seth 

Questão da Sociedade Civil sobre assugurar que PVHIV estejam em frente da resposta / Civil Society issue 

on ensuring that PLHIV are at the frontline of response 

Desenvolvimento de campanha de stigma. Houve grupos de discussão no sentido de perceber as barreiras 

que eles têm e assegurou-se o envolvimento de PVHIV e guião o desenvolvimento da mesma. A campanha 

de stigma e discriminação dá algumas direcções / Development of stigma campaign. There were focus 

groups to understand the barriers they have and ensure involvement of PLHIV and guide the development 

of the campaign. The stigma and discrimination campaign gives some direction.  

 

o Jason Bowman  

• Citou pergunta de Dra. Aleny no Chat sobre como vamos definir os beneficiários elegíveis para 

multiplexing/ He quoted Dr Aleny's question in the Chat about how we will define beneficiaries 

eligible for multiplexing 

 

o Kirsi  

• Congratulou o modo como está a ser desenvolvido o COP 21, disse que é muito positive / 

Congratulated the way COP 21 is being developed, said it is very positive 

• Está feliz em ver a expansão da Monitoria Liderada pela Comunidade. É algo que querem 

continuar a fazer de  com o PEPFAR/She is happy to see the expansion of Community Lead 

Monitoring. It is something they want to continue to do from with PEPFAR.  

• Melhor coordenação e harmonização para os programas de adolescents e populações-chave/ 

Better coordination and harmonization for adolescent and key population programs 

• Está expectat para coordenar sobre fundos adicionais de COVID 19. Coordenação no procurement 

de qualquer mercadoria será necessário/ Is expectat to coordinate on additional funds from COVID 

19. Coordination on procurement of any commodities will be needed. 



 

o Jason 

• Estamos a identificar alguns espaços em que o Fundo Global poderá liderar em termos de 

financiamento de gaps adicionais. Particularmente a expansão do MMD… É preciso coordenar 

como fazemos isso e maximizamos estes recursos/ We are identifying some spaces where the 

Global Fund could lead in terms of financing additional gaps. Particularly the expansion of MMD... 

We need to coordinate how we do that and maximise these resources.  

• Pediu para Kirsi confirmer sobre a responsabilidade na componente de doença avançada e 
autoteste. / Asked Kirsi to confirm about responsibility for the advanced disease and self-testing 

component. 

 

o Kirsi 

• que foi incluso no ano no pedido de financiamento no ano passado para doença avançada foi para 

três anos e ajustes poderão ser feitos. Está tudo em ordem do nosso lado / What was included in 

the year in the funding application last year for advanced illness was for three years and 

adjustments may be made. Everything is in order on our side. 

 

o Jason 

• que os colegas do MSF levantaram é nesta linha… É algo que deve se pensar como os recursos 

para estes apectos podem ser canalizados/ What MSF colleagues have raised is along these lines... 

It is something to think about how resources for these aspects can be channeled. 

 

Intervalo/ Break  

  


