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NÃO CLASSIFICADO 15 de Fevereiro de 
2023 

 
MEMORANDO DE ACÇÃO PARA O EMBAIXADOR PETER H. VROOMAN, 
MOÇAMBIQUE 

 
DE: S/GAC – Coordenador Global do SIDA dos E.U.A  
                                         Embaixador Dr. John Nkengasong 
 

 
ATRAVÉS DE: S/GAC - Jason Bowman, Representante 
                               S/GAC - Michelle Zavila, Gestora do Programa do PEPFAR,  

 
ASSUNTO: Alocações do PEPFAR planificadas para os Anos Fiscais 2024 e 2025 

 
Caro Embaixador Vrooman,  

 
Para acabar com o HIV/SIDA como uma ameaça global à saúde pública até 2030, é 
fundamental que os investimentos e actividades de resposta ao HIV apoiados pelo 
PEPFAR estejam alinhados com outros, em linha com a visão mais ampla de 
sistemas de saúde pública mais fortes no país. Juntos, podemos traçar um rumo de 
sucesso para a operacionalização da Estratégia Quinquenal PEPFAR que ajudará os 
nossos países parceiros a alcançar ou exceder a meta de tratamento do HIV 
95/95/95 até 2025, bem como proporcionar uma forte infra-estrutura de saúde 
pública que possa ser alavancada para enfrentar as ameaças actuais e emergentes 
da doença. 

 
Em resposta ao contributo das partes interessadas e para tornar o processo 
COP/ROP mais adequado ao objectivo, há muitas melhorias no processo deste 
ano, incluindo a transição de um processo de planeamento anual para um 
planeamento operacional de 2 anos para facilitar o pensamento a longo prazo. A 
mudança para um ciclo de planeamento de 2 anos terá início no ano fiscal de 2024 
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(AF24) para o COP e no ano fiscal de 2025 (AF25) para o ROP. Outras melhorias 
incluem um Documento de Orientação COP/ROP redesenhado que é um recurso 
mais curto, mais estratégico e mais útil para apoiar as equipas dos países à medida 
que trabalham com as partes interessadas no desenvolvimento de planos 
operacionais nacionais e/ou regionais; Considerações Técnicas, anteriormente 
uma secção dentro da Orientação, foi transferida para um documento anexo e só 
foi revista a partir da Orientação COP/ROP22 quando necessário; e os Requisitos 
Mínimos do Programa foram reformulados como Padrões Fundamentais para 
melhor reflectir o papel do PEPFAR como parceiro respeitoso que ajuda a permitir 
as metas dos esforços nacionais em matéria de HIV. 

 
A função e o objectivo do processo COP/ROP permanecem inalterados. Precisamos 
de manter um processo inclusivo, utilizar dados para a tomada de decisões, 
maximizar a parceria e a colaboração entre agências, e prosseguir eficazmente as 
prioridades do programa e das políticas para obter o máximo impacto. Todas as 
alterações COP/ROP destinam-se a preservar a responsabilidade, o impacto e a 
transparência, e a redesenhar ou eliminar coisas que já não se adequam ao 
objectivo. 

 
Há muita expectativa que conduz ao COP deste ano e tenho plena confiança na 
nossa equipa altamente qualificada e na nossa capacidade de orientar o processo, 
uma vez que os nossos países parceiros desempenham um papel de liderança; 
com comunidades, organizações religiosas, e outros parceiros a assumirem 
também um papel mais activo. 
 
Reunirmo-nos com os nossos parceiros para planear as operações dos países é o 
nosso acto de colaboração mais importante. O senhor estabelece o tom neste 
processo de planeamento crítico, e eu apelo a cada um de vós para assegurar que 
a família PEPFAR adere ao novo Código de Conduta PEPFAR. O nosso objectivo 
comum de acabar com a epidemia do HIV/SIDA nos nossos respectivos países 
parceiros do PEPFAR deve ser a motivação principal. À medida que avançamos 
com o processo do COP, devemos esforçar-nos por defender os Princípios 
Orientadores do PEPFAR: respeito/umildade, equidade, 
responsabilidade/transparência, impacto, e envolvimento sustentado. 
 
Pedimos que as equipas considerem cuidadosamente quais os interlocutores do 
país que são convidados a participar na reunião de planeamento conjunto, 
assegurando que tanto as necessidades técnicas (saúde, finanças) como as 
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necessidades políticas (negócios estrangeiros, sector privado) estejam bem 
representadas. 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. 
 
De acordo com a abordagem de anos anteriores, as equipas PEPFAR serão 
responsáveis pela definição das suas próprias metas em todas as áreas do 
programa PEPFAR, em consulta com as partes interessadas. As metas do PEPFAR 
não são do PEPFAR mas decorrem directamente do compromisso da OU para 
com a meta do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDG) 3 de 
acabar com a epidemia global de SIDA como uma ameaça para a saúde pública 
até 2030, ao mesmo tempo que avançam os SDG interdependentes. 
 
Em alinhamento 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, idade, identidade de género, ou orientação sexual, o 
PEPFAR trabalhará para assegurar que estes princípios sejam mantidos, 
promovidos e avançados em todos os programas PEPFAR e na forma como 
conduzimos os nossos negócios. 
 
Esperamos vê-lo em Joanesburgo nas reuniões de co-planificação para, em 
conjunto, compreender e abordar as barreiras para chegar ao 95/95/95 até 2025 
através de uma lente da direcção estratégica 5x3 do PEPFAR, alinhada com o 
programa nacional do seu país. É essencial encontrar e tratar as restantes 
populações e alcançar estas metas. Por favor, organize o seu orçamento 
considerando os controlos orçamentais do programa para DREAMS, COV não-
DREAMS, cancro do colo do útero, e CMMV. Para PrEP e AP3 (Progresso 
Pediátrico Acelerado e PTV), não existem controlos formais no sistema ou nas 
tabelas abaixo, mas espera-se que o seu país programe pelo menos a quantia que 
foi programada para o COP22. Da mesma forma, as tabelas abaixo não 
estabelecem um controlo formal para a Monitoria Liderada pela Comunidade 
(MLC), mas os países devem continuar a programar adequadamente para a MLC. 
As lacunas do sistema que inibem a obtenção do impacto devem ser identificadas 
e abordadas com vista às melhorias do sistema necessárias para sustentar o 
impacto no futuro. 
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O orçamento  nocional bienal do COP23 do PEPFAR para Moçambique é 
$831.550.000, para o Ano 1 é $416.875.000 e para o Ano 2 é $414.675.000, 
incluindo todas as novas contas de financiamento e pipeline aplicado e inclui os 
seguintes inquéritos: 1) Inquérito PC (CDC) - $2.200.000 no Ano 1. Os 
$10.000.000 listados para o Estado/SGAC devem ser programados para agências 
durante o COP para responder aos resultados do INSIDA. O montante nocional do 
Ano 2 está sujeito a alterações pendentes de dotações do AF 2024. 
 

Tabela 1: Financiamento Total do País 

 
 

Table 2: Controlos da Directiva Congressional 
 Ano da Apropriação 

AF23 TOTAL 
C&T $286,000,000 $286,000,000 
COV $36,000,000 $36,000,000 
VBG $3,800,000 $3,800,000 
ÁGUA $600,000 $600,000 

 
* Apenas a GHP-State e a GHP-USAID contarão para os cuidados e tratamentos e para as 
reservas de COV 
** Apenas o GHP-State contará para a VBG e para as reservas de água 

 
Table 3: Programático/Controlos de iniciativa 

 Bilateral Central TOTAL 

Financiamento Total  $415,975,000 $900,000 $416,875,000 
Programa Principal $342,901,099 $0 $342,901,099 
Cancro do Colo do Útero $5,500,000 $0 $5,500,000 
Monitoria Liderada Pela Comunidade $0 $0 $0 
Condoms (GHP-USAID Central Funding) $0 $900,000 $900,000 
DREAMS $35,000,000 $0 $35,000,000 
Inquérito PC  $2,200,000 $0 $2,200,000 
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COV (Não-DREAMS) $7,693,900 $0 $7,693,900 
CMMV $22,680,001 $0 $22,680,001 

 
Tal como em anos anteriores, os países podem solicitar alterações limitadas a estes 
controlos trabalhando com o seu Representante /PPM e Gestão e Orçamento, que 
irão trabalhar com a liderança S/GAC. Os detalhes dos parâmetros e do processo de 
pedido de alterações de controlo serão distribuídos antes das reuniões de co-
planificação. 
 
Por favor, note que nos próximos dias os nossos representantes S/GAC e os 
Gestores do Programa PEPFAR (PPMs), trabalhando em estreita colaboração com as 
nossas equipas de apoio da sede, irão rever esta carta de planeamento e os 
detalhes aqui contidos, com a sua equipa mais alargada do país PEPFAR. 
 
Mais uma vez, obrigado pela sua contínua liderança e empenho durante o processo 
do COP/ROP23.  
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
John Nkengasong 

 
 

CC:  S/GAC – Mamadi Yilla, Coordenador Principal Adjunto Interino 
        S/GAC – Irum Zaidi, Coordenadora Adjunta 
        S/GAC – Jason Bowman, Representante 
        S/GAC – Michelle Zavila, Gestora do Programa PEPFAR 
        S/GAC – Kevin Souza, Coordenador Nacional do PEPFAR 
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