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NÃO CLASSIFICADO       27 de Abril de 2022 

 

 

MEMO PARA PETER VROOMAN, EMBAIXADOR DOS E.U.A. EM MOÇAMBIQUE 

 

DE:  S/GAC – Jason Bowman, Presidente do PEPFAR para Moçambique 

             S/GAC – Michelle Zavila, Gestora do Programa do PEPFAR para Moçambique 

 

POR:  S/GAC – Dra. Angeli Achrekar, Coordenadora Global do SIDA dos E.U.A 

 

ASSUNTO: Aprovação do Plano Operacional do País 2022 do PEPFAR Moçambique  

 

 

Este memorando representa a conclusão bem-sucedida da planificação, desenvolvimento e 

submissão do Plano Operacional do País (COP 2022) do PEPFAR Moçambique. O PEPFAR 

Moçambique, juntamente com o governo parceiro, sociedade civil e parceiros multilaterais, 

planeou e submeteu o COP 2022 em conformidade com as directrizes da carta de planificação do 

COP 2022, as decisões tomadas durante o retiro no país, e os acordos feitos durante a reunião de 

planificação.  

 

Este memorando serve como aprovação do Plano Operacional do País (COP) 2022 do PEPFAR 

Moçambique com um orçamento total aprovado de $404.675.000, incluindo todas as iniciativas e 

pipelines aplicados, para alcançar as metas e os resultados, tal como listados neste memorando e 

em todos os anexos. O orçamento total é o reflexo da seguinte programação: 

 

 

 
Novo 

financiamento 
(Todas as contas) 

Pipeline 
Orçamento Total 

Implementação no AF 2023  

TOTAL       384,992,011             19,682,989          404,675,000  

Bilateral       384,092,011             19,682,989          403,775,000  

Central              900,000                   900,000  

 

 

O desembolso total para a implementação do COP 2022 não deve exceder o orçamento total 

aprovado do COP 2022 de $404,675,000 sem aprovação adicional por escrito. Quaisquer fundos 

do ano anterior que não estejam incluídos neste orçamento do COP 2022 e documentados neste 

memorando, nos seus anexos e nos sistemas de dados oficiais do PEPFAR não serão 

disponibilizados para execução e desembolsos durante o Ano Fiscal (AF) de 2023 (de 1 de Outubro 

de 2022 a 30 de Setembro de 2023) sem aprovação adicional por escrito. O novo financiamento 

do AF de 2022 e os fundos do ano anterior aprovados neste memorando como parte do orçamento 

total do COP 2022 são atribuídos para alcançar resultados, efeitos e impactos específicos, tal como 

aprovados. Todas as actualizações do Plano Operacional solicitadas e a transferência de fundos - 
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quer entre mecanismos e parceiros, quer para acrescentar financiamento adicional a mecanismos 

e parceiros para execução no AF de 2023 - devem ser submetidas e aprovadas pelo S/GAC, e 

documentadas no FACTSInfo NextGen através do processo de Actualização do Plano 

Operacional.  

 

O financiamento aprovado será disponibilizado às agências para atribuição à plataforma nacional 

para implementar o programa e prioridades do COP 2022, conforme delineado abaixo e no anexo. 

 

Fundos COVID (Lei do Plano de Resgate Americano - do inglês American Rescue Plan Act 

– ARPA) / (Fundo de Apoio Económico - do inglês Economic Support Fund - ESF)  

 

Todos os fundos ARPA ESF do COP21 devem estar obrigados até 30 de Setembro de 2022. Os 

fundos ARPA disponíveis por esta data podem continuar a ser desembolsados para os seus fins 

aprovados no COP22/AF2023, para além do envelope aprovado no COP22. 

 

Contexto 

 

Esta aprovação baseia-se: nas discussões que ocorreram entre a equipa do país, sede da agência, 

S/GAC, governo anfitrião, partes interessadas locais e globais e parceiros durante as reuniões 

virtuais de planificação [7-10 de Março] de 2022, e participantes da reunião virtual de aprovação; 

a apresentação final do COP 2022, incluindo todos os dados submetidos através de sistemas 

oficiais do PEPFAR ou dentro de documentos suplementares. 

 

Sumário do Programa 
 

O financiamento e as metas do COP 2022 do PEPFAR Moçambique são aprovados para apoiar a 

visão do PEPFAR Moçambique em parceria com o Governo e o povo de moçambicano para 

impulsionar o progresso em direcção ao controlo da epidemia. Isto será conseguido através da 

orientação focalizada e específica para identificar pessoas vivendo com HIV (PVHS), ligação 

imediata de todas as PVHS recém-diagnosticadas ao tratamento, e assegurando a continuidade do 

tratamento e a supressão da carga viral. As metas do COP 2022 estão alinhadas à estratégia 

nacional do GRM, com um aumento substancial do número de moçambicanos em tratamento que 

salva vidas, inscrevendo 224.050 novas PVHS, e elevando a coorte de tratamento para 1.915.458, 

ou 92% de cobertura de tratamento, até ao final do AF de 2023. Enquanto as PVHS em todas as 

idades e sexos precisam de ser identificadas, ligadas, e retidas no tratamento, o COP 2022 

concentrar-se-á especialmente em ligar e trazer de volta aos cuidados os grupos etários com 

maiores necessidades - crianças e jovens homens e mulheres. Finalmente, o PEPFAR Moçambique 

continuará a implementar programas de prevenção eficazes dirigidos a mulheres grávidas e 

lactantes, raparigas e mulheres jovens adolescentes, homens jovens, e populações chave, para 

garantir que continuem a ser negativos para o HIV.   

 

No AF de 2021, Moçambique assistiu a um crescimento sem precedentes da coorte de tratamento 

devido a melhorias na iniciação e continuidade do tratamento. A estratégia do PEPFAR 

Moçambique para o AF 2023 basear-se-á nos esforços bem-sucedidos do COP 2020 e COP 2021, 

concentrando-se nas populações com maiores lacunas e aumentando os investimentos em 

abordagens de alto rendimento. As actividades do programa incluirão: (1) Esforços acelerados para 
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identificar e tratar crianças, raparigas adolescentes e mulheres jovens (RAMJ), mulheres grávidas 

e lactantes, homens jovens, populações-chave (PC), e populações vulneráveis tais como 

deslocados internos (IDPs); (2) Expansão das modalidades de prestação de serviços centradas no 

paciente; (3) Maior enfoque na qualidade da implementação e na experiência do paciente; (4) 

Maior acesso a serviços de doença avançada devido ao HIV em todas as províncias; (5) 

Continuação da expansão da profilaxia pré-exposição (PrEP), particularmente entre RAMJ e PC; 

(6) Unidades sanitárias adicionais amigáveis às PC e serviços móveis de proximidade; e (7) maior 

colaboração com o Governo da República de Moçambique (GRM) a todos os níveis - nacional, 

provincial, distrital e local, bem como com outras partes interessadas. 
 

Os esforços do PEPFAR concentrar-se-ão na identificação eficaz de casos, na continuidade do 

tratamento e na supressão viral. O PEPFAR Moçambique continuará a expandir o acesso a 

modelos diferenciados de prestação de serviços, incluindo a dispensa multimensal de 

medicamentos, balcões únicos para novos inícios do TARV, horário alargado das clínicas, 

promoção de consultas familiares integradas, e métodos convenientes de prestação de TARV 

através de trabalhadores e grupos comunitários de saúde, e brigadas móveis. O PEPFAR 

Moçambique continuará a apoiar crianças e adolescentes vivendo com HIV através de programas 

de gestão de casos de jovens e crianças órfãs e vulneráveis (COV) e melhorará a utilização de 

ferramentas de rastreio do HIV para a pediatria. Em colaboração com o GRM, sociedade civil, e 

organizações multilaterais, o PEPFAR Moçambique continuará a concentrar-se na literacia sobre 

o tratamento e redução de estigma através da estratégia de envolvimento masculino do GRM, uma 

campanha estratégica de marketing, e envolvimento com organizações baseadas na fé para 

promover mensagens positivas de esperança. Para ajudar a ultrapassar quaisquer barreiras de saúde 

mental à continuidade do tratamento, o PEPFAR manterá um modelo bem-sucedido de apoio 

psicossocial a nível nacional. Para assegurar uma melhor monitoria da supressão, o PEPFAR 

Moçambique continuará a optimizar a rede laboratorial para identificar a utilização mais eficiente 

das capacidades laboratoriais e de diagnóstico, juntamente com sistemas eletrónicos de dados 

interoperáveis e integrados para uma melhor gestão dos dados dos doentes. O PEPFAR 

Moçambique continuará a concentrar-se em alcançar as PC através de actividades de prevenção 

abrangente e na melhoria da identificação da PC seropositiva e da sua ligação e adesão ao 

tratamento. Além disso, a monitoria liderada pela comunidade (MLC) por organizações baseadas 

na comunidade responsabilizará as unidades sanitárias e os parceiros clínicos pela qualidade dos 

cuidados mais elevada e mais centrada no paciente. Todas as intervenções serão alinhadas com a 

meta 95-95-95 da ONUSIDA, as directrizes da OMS e as melhores práticas globais, e em estreita 

colaboração com o GRM, a sociedade civil, e outras partes interessadas.   

  

Durante o COP 2022, o PEPFAR Moçambique irá desenvolver as suas estratégias de sucesso do 

COP 2021 e continuará a investir recursos em locais AJUDA que representam 86% de PVHS em 

TARV em Moçambique, ao mesmo tempo que apoiará também locais de sustentabilidade operados 

pelo GRM. Alterações notáveis do COP 2021 para COP 2022 incluem a expansão do apoio da 

AJUDA para cinco locais de sustentabilidade de grande volume (TX_CURR > 1.000) dentro de 

novas áreas de captação em Nampula, Zambézia e Sofala. Para acelerar o progresso na eliminação 

da transmissão de mãe para filho e do HIV/SIDA pediátrico, o PEPFAR Moçambique irá expandir 

as mães mentoras a todas as crianças que vivem com HIV com menos de dez anos de idade nos 

locais da AJUDA e iniciar a programação de pico em 187 locais de alto volume; com o objectivo 

de atingir 86% de cobertura de tratamento entre os pacientes pediátricos. Para ajudar a mitigar o 
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impacto do conflito em curso nas Províncias do Norte, serviços especializados de saúde materna 

infantil, DREAMS e COV serão implantados para RAMJ deslocados internamente e mães 

vulneráveis de bebés e crianças expostas ao HIV vivendo com o HIV. Para assegurar serviços de 

HIV/SIDA de alta qualidade e centrados no paciente e reforçar as intervenções estruturais para 

combater o estigma e a discriminação, o PEPFAR Moçambique transferirá fundos adicionais da 

MLC para as redes de PVHS. Recursos adicionais irão também para as Direcções Provinciais de 

Saúde e Serviços Provinciais de Saúde para reforçar os locais de sustentabilidade não servidos 

directamente pelos parceiros de implementação clínica do PEPFAR. 

 

No COP 2022, o PEPFAR Moçambique também aumentará o seu compromisso de financiamento 

para assegurar uma cobertura adequada de insumos para a testagem, tratamento e programação de 

prevenção do HIV. O PEPFAR Moçambique continua totalmente empenhado na gestão e 

responsabilização activa dos parceiros, no envolvimento em todas as esferas do governo, e na 

mobilização de todas as partes interessadas para alcançar estes objectivos. 
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Sumário de financiamento 

 

Todos os fundos do COP 2022 resumidos nos gráficos abaixo estão aprovados ao nível da agência e da contabilidade, conforme 

indicado. Os fundos devem ser utilizados para atingir as metas e resultados e para financiar parceiros de implementação e custos de 

Gestão e Operações (Custos de Fazer Negócios do Governo dos EUA), conforme documentado nos sistemas do PEPFAR. 

 

 
*Pipeline Aplicado refere-se ao financiamento atribuído em anos anteriores, aprovado para implementação no AF de 2023.  

 

 

AF 2021 FY 2020

Total GHP-State GHP-USAID GAP GHP-State GHP-State

403,775,000           384,092,011          384,092,011           381,017,011           -                            3,075,000               -                           -                           19,682,989             

8,132,128               8,132,128               8,132,128               8,132,128               -                            -                           -                           -                           -                           

8,132,128                8,132,128                8,132,128                8,132,128                -                            -                            -                            -                            -                            

184,685,907           180,729,534          180,729,534           177,654,534           -                            3,075,000               -                           -                           3,956,373               

181,961,797            179,279,626           179,279,626            176,204,626            -                            3,075,000                -                            -                            2,682,171                

2,724,110                1,449,908                1,449,908                1,449,908                -                            -                            -                            -                            1,274,202                

2,819,697               -                           -                           -                           -                            -                           -                           -                           2,819,697               

2,819,697                -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,819,697                

3,292,087               3,292,087               3,292,087               3,292,087               -                            -                           -                           -                           -                           

576,267                   576,267                   576,267                   576,267                   -                            -                            -                            -                            -                            

2,715,820                2,715,820                2,715,820                2,715,820                -                            -                            -                            -                            -                            

204,845,181           191,938,262          191,938,262           191,938,262           -                            -                           -                           -                           12,906,919             

108,908,398            96,001,479             96,001,479              96,001,479              -                            -                            -                            -                            12,906,919              

95,936,783              95,936,783             95,936,783              95,936,783              -                            -                            -                            -                            -                            

Do qual, Bilateral

Total

Novo Financiamento

Pipeline Aplicado

Total

AF 2022

TOTAL

DOD Total

DOD

HHS Total

HHS/CDC

HHS/HRSA

PC Total

PC

STATE Total

State

State/AF

USAID Total

USAID, non-WCF

USAID/WCF
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*Pipeline Aplicado refere-se ao financiamento atribuído em anos anteriores, aprovado para implementação no AF de 2023. 

AF 2021 AF 2020

Total GHP-State GHP-USAID GAP GHP-State GHP-State

900,000                   900,000                  900,000                   -                           900,000                   -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           -                           -                           

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           -                           -                           

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           -                           -                           

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                           -                           -                           -                           -                            -                           -                           -                           -                           

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

900,000                   900,000                  900,000                   -                           900,000                   -                           -                           -                           -                           

-                            -                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

900,000                   900,000                   900,000                   -                            900,000                    -                            -                            -                            -                            

 Do qual, Central

Total

Novo Financiamento

Pipeline Aplicado

Total

AF 2022

TOTAL

DOD Total

DOD

HHS Total

HHS/CDC

HHS/HRSA

PC Total

PC

STATE Total

State

State/AF

USAID Total

USAID, non-WCF

USAID/WCF
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Fundos do Estado GHP: Após a aprovação de uma Notificação do Congresso (NC) do Estado do 

AF 2022 do PEPFAR GHP-Estado, os fundos serão disponibilizados para transferência para as 

sedes das agências, conforme indicado no quadro acima. Os fundos estão disponibilizados para 

desembolso no AF 2023 aos níveis do orçamento aprovado pelo COP 2022 para alcançar as metas 

e resultados do AF 2023, conforme documentado nos sistemas oficiais do PEPFAR e resumido no 

anexo do memorando de aprovação. Após a recepção do S/GAC, a sede da agência transferirá os 

fundos para a plataforma do país através do processo interno de cada agência. 

 

Fundos GAP do CDC: Com a recepção deste memorando assinado, o CDC está aprovado para 

utilizar os fundos GAP do CDC, conforme indicado no quadro de financiamento acima. Os fundos 

devem ser disponibilizados para desembolso no AF de 2023 aos níveis do orçamento aprovado 

pelo COP 2022 para alcançar as metas e resultados do AF de 2023, conforme documentado nos 

sistemas oficiais do PEPFAR e resumido no anexo do memorando de aprovação. Com esta 

aprovação, o financiamento GAP do CDC pode ser disponibilizado às equipas do país por 

processos internos do CDC e de acordo com os requisitos da agência. 

 

Fundos da GHP-USAID: Com a recepção deste memorando assinado, a USAID está aprovada 

para utilizar os fundos da GHP-USAID, conforme indicado no quadro de financiamento acima. Os 

fundos devem ser disponibilizados para desembolso no AF de 2023 a níveis de orçamento 

aprovado pelo COP 2022 para atingir as metas e resultados do AF de 2023, conforme documentado 

nos sistemas oficiais do PEPFAR e resumido no anexo do memorando de aprovação. Com esta 

aprovação, o financiamento da GHP-USAID pode ser disponibilizado às equipas do país por 

processos internos da USAID e de acordo com os requisitos da agência. 

 

Fundos Aplicados aos Pipelines: Com a recepção deste memorando assinado, as respectivas 

agências estão aprovadas para utilizar os fundos de pipelines aplicados, conforme indicado no 

quadro de financiamento acima. Os fundos devem ser disponibilizados para desembolso no AF de 

2023 aos níveis do orçamento aprovado pelo COP 2022 para alcançar as metas e resultados do AF 

de 2023, conforme documentado nos sistemas oficiais do PEPFAR e resumido no anexo do 

memorando de aprovação. Os recursos adicionais ou remanescentes das actividades do ano 

anterior que não estão actualmente capturados no nível orçamental total do COP 2022 e 

documentados nos orçamentos dos parceiros do COP 2022 não devem ser executados ou 

desembolsados sem a aprovação escrita do S/GAC. 

 

Earmarks: Moçambique planeou o programa para o AF de 2022, AF de 2021, e/ou AF de 2020 

financiamento do GHP-Estado que considerou cumprir uma série de earmarks, como indicado no 

quadro abaixo. Os montantes programados durante o COP podem exceder os controlos originais 

atribuídos a Moçambique. Após a aprovação deste memorando, os montantes abaixo indicados 

tornar-se-ão os novos controlos de earmarks para Moçambique. Quaisquer alterações ao montante 

de financiamento programado para actividades elegíveis para earmarks devem ser aprovadas 

através de uma OPU. 
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Earmarks 

Nível de Financiamento COP22 

TOTAL AF 2022 AF 2021 AF 2020 

Cuidados & Tratamento             
276,710,879  

           
276,710,879  

                               
-    

                               
-    

Crianças órfãs e vulneráveis               
37,160,483  

             
37,160,483  

                               
-    

                               
-    

Prevenção e Resposta da Violência 
Baseada no Género 

                
5,663,539  

                
5,663,539  

                               
-    

                               
-    

Água                     
866,000  

                   
866,000  

                               
-    

                               
-    

 

* Apenas GHP-State e GHP-USAID contarão para os cuidados e tratamentos e para os 

earmarks de COV 

** Apenas o GHP-State contará para a VBG e para as earmarks de água  

 
Earmarks AB/A Nível de Financiamento COP22 

TOTAL AF 2022 AF 2021 AF 2020  Pipeline 
Aplicado 

TOTAL Programação de Prevenção 
Sexual 

              
22,844,754  

             
22,844,754  

                               
-    

                               
-    

                               
-    

Do qual, AB/A 
              

11,853,212  
             

11,853,212  
                               

-    
                               

-    
                               

-    

% AB/A de TOTAL da Programação 
de Prevenção Sexual 

51.9% 51.9% N/A N/A N/A 

 

* Pipeline aplicado refere-se ao financiamento atribuído em anos anteriores, aprovado para 

implementação no AF de 2023 

 

AB/A Justificação de Earmarks Orçamental  

 

AB/A Requisitos de Earmarks Preenchido. 
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Iniciativas por Agência 

 

 

 

Total Bilateral - 

Novo 

Total Bilateral 

Pipeline Aplicado

Total Central - 

Novo 

Total Central 

Pipeline Aplicado

Orçamento Total 

COP22 

384,092,011           19,682,989            900,000                   -                           404,675,000           

5,500,000              -                          -                           -                           5,500,000               

3,425,000              -                          -                           -                           3,425,000               

-                           -                          900,000                  -                           900,000                  

310,291,533          17,184,566            -                           -                           327,476,099          

33,351,577            1,648,423              -                           -                           35,000,000             

2,000,000              -                          -                           -                           2,000,000               

7,693,900              -                          -                           -                           7,693,900               

-                           -                          -                           -                           -                           

21,830,001            850,000                 -                           -                           22,680,001             

8,132,128               -                           -                           -                           8,132,128                

82,612                     -                           -                           -                           82,612                     

4,624,157               -                           -                           -                           4,624,157                

68,867                     -                           -                           -                           68,867                     

-                           -                           -                           -                           -                            

3,356,492               -                           -                           -                           3,356,492                

180,729,534           3,956,373               -                           -                           184,685,907           

4,484,808               -                           -                           -                           4,484,808                

1,540,000               -                           -                           -                           1,540,000                

150,484,159           3,106,373               -                           -                           153,590,532           

13,433,711             -                           -                           -                           13,433,711              

1,208,084               -                           -                           -                           1,208,084                

9,578,772               850,000                  -                           -                           10,428,772              

-                           2,819,697               -                           -                           2,819,697                

-                           2,819,697               -                           -                           2,819,697                

3,292,087               -                           -                           -                           3,292,087                

625,000                   -                           -                           -                           625,000                   

1,886,919               -                           -                           -                           1,886,919                

780,168                   -                           -                           -                           780,168                   

191,938,262           12,906,919            900,000                   -                           205,745,181           

932,580                   -                           -                           -                           932,580                   

1,260,000               -                           -                           -                           1,260,000                

-                           -                           900,000                   -                           900,000                   

153,296,298           11,258,496             -                           -                           164,554,794           

19,137,698             1,648,423               -                           -                           20,786,121              

723,049                   -                           -                           -                           723,049                   

7,693,900               -                           -                           -                           7,693,900                

8,894,737               -                           -                           -                           8,894,737                

USAID Total

do qual, Cancro do Colo do Útero

do qual, Monitoria Liderada pela 

Comunidade
of which, Condoms (GHP-USAID Central 

Funding) (Central)

do qual, Programa Principal

do qual, DREAMS

do qual, Financiamento Condicional 

Único

of which, OVC (Non-DREAMS)

do qual, CMMV

do qual, DREAMS

do qual, Financiamento Condicional 

Único

of which, VMMC

PC Total

do qual, Programa Principal

STATE Total

do qual, Monitoria Liderada Pela 

Comunidade

do qual, Programa Principal

do qual, DREAMS

do qual, Cancro do Colo do Útero

do qual, Programa Principal

do qual, Financiamento Condicional 

Único
do qual, Vigilância e Resposta em 

Saúde Pública

do qual, CMMV

HHS Total

do qual, Cancro do Colo do Útero

do qual, Monitoria Liderada Pela 

Comunidade

of which, Core Program

do qual, Monitoria Liderada pela 

Comunidade
of which, Condoms (GHP-USAID 

Central Funding) (Central)

do qual, Programa Principal

do qual, DREAMS

do qual, Financiamento Condicional 

Único

of which, OVC (Non-DREAMS)

do qual, Vigilância e Resposta em 

Saúde Pública

of which, VMMC

DOD Total

 

TOTAL

do qual, Cancro do Colo do Útero
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AF 2023 Sumário de Metas 

 

Os fundos do COP 2022 estão aprovados para alcançar os seguintes resultados no AF de 2023.  

 

 

Moçambique 
Priorizações SNU 

Aumento de 

escala: Agressivo 
Centralmente 

Apoiado Retido Total 

TX_NEW 
<15 13,296 458 107 14,051 
15+ 193,619 6,940 3,023 209,999 

Total 206,915 7,398 3,130 224,050 

TX_CURR 
<15 97,055 3,081 1,362 102,537 
15+ 1,687,989 49,515 41,752 1,812,921 

Total 1,785,044 52,596 43,114 1,915,458 

TX_PVLS 
<15 91,665 2,933 1,286 96,728 
15+ 1,603,654 47,062 39,664 1,717,886 

Total 1,695,319 49,995 40,950 1,814,614 

HTS_TST 
<15 912,490 37,256 11,048 963,193 
15+ 6,075,302 453,283 61,273 6,646,252 

Total 6,987,792 490,539 72,321 7,609,445 

HTS_TST_POS 
<15 11,887 458 94 12,604 
15+ 206,247 7,284 3,297 223,415 

Total 218,134 7,742 3,391 236,019 

HTS_INDEX 
<15 275,527 11,920 2,677 291,071 
15+ 206,985 7,951 3,387 222,452 

Total 482,512 19,871 6,064 513,523 

PMTCT_STAT 
<15 - - - 288 
15+ 1,567,878 173,119 5,678 1,752,450 

Total 1,567,878 173,119 5,678 1,752,738 

PMTCT_STAT_POS 
<15 - - - 40 
15+ 104,131 6,430 784 112,363 

Total 104,131 6,430 784 112,403 

PMTCT_ART 
<15 - - - 40 
15+ 102,417 6,366 773 110,569 

Total 102,417 6,366 773 110,609 
PMTCT_EID Total 84,252 - 781 86,165 

TB_STAT 
<15 10,083 - 85 10,300 
15+ 67,470 - 564 68,741 

Total 77,553 - 649 79,041 

TB_ART 
<15 2,914 - 23 2,979 
15+ 19,712 - 167 20,191 

Total 22,626 - 190 23,170 

TB_PREV 
<15 17,527 - 214 17,925 
15+ 270,671 - 7,749 285,866 

Total 288,198 - 7,963 303,791 

TX_TB 
<15 92,936 - 1,183 95,178 
15+ 1,563,650 - 37,722 1,634,004 

Total 1,656,586 - 38,905 1,729,182 
VMMC_CIRC Total 152,050 15,450 - 202,993 

KP_PREV Total 63,128 - 3,665 66,793 
KP_MAT Total 300 - 250 550 

PrEP_NEW Total 82,392 - 1,621 90,015 
PrEP_CT Total 22,110 - 302 24,278 

CXCA_SCRN Total 341,934 - 8,188 357,680 

PP_PREV 
<15 - - - - 
15+ 25,785 - - 85,861 

Total 25,785 - - 85,861 

OVC_SERV 
<18 327,623 - - 327,623 
18+ 55,101 - - 55,101 

Total 382,724 - - 382,724 
OVC_HIVSTAT Total 87,045 - - 87,045 

GEND_GBV Total 58,453 - 413 58,866 
AGYW_PREV Total 154,849 - - 154,849 

* Os totais podem ser superiores à soma das categorias devido a 

actividades fora das áreas de prioridade do SNU acima delineadas 
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Gestão de Parceiros e Envolvimento das Partes Interessadas: 

 

Os acordos feitos durante as discussões do COP 2022, incluindo os relativos ao enfoque 

geográfico, metas, orçamentos, SIMS, utilização de pipelines, implementação dos parceiros e 

gestão de parceiros, serão monitorados e avaliados regularmente através de check-ins e discussões 

ad hoc, bem como através das discussões conjuntas da sede e da equipa POART do país. Espera-

se que as equipas acompanhem de perto o desempenho dos parceiros e se envolvam com cada 

parceiro de implementação numa base regular para assegurar o cumprimento das metas, resultados 

e impacto de forma consistente com este memorando, SDS aprovados, e orçamentos e metas tal 

como finalizados nos sistemas PEPFAR. Qualquer parceiro com ou (1) <15 por cento do 

cumprimento das metas a 3 meses ou (2) menos de 40 por cento do cumprimento das metas a 6 

meses deve ter uma revisão completa dos dados de desempenho (incluindo as tendências de 

desempenho) e dos gastos até à data, implementar a remediação, e conduzir um acompanhamento 

intensivo. No programa de tratamento do HIV, a maioria dos pacientes continua o tratamento ano 

após ano e o desempenho actual do tratamento (TX_CURR) deve situar-se entre 98 e 100 por cento 

da meta. Isto pode ser ajustado no contexto do país onde os serviços de tratamento do HIV ainda 

estão em expansão e a nova meta do tratamento é superior a 10% do actual tratamento. Os 

programas de COV são também semelhantes na medida em que há pacientes que continuam os 

serviços do ano anterior; se o PI estiver abaixo de 80 por cento da sua meta na revisão do 

desempenho do T2 deve ser iniciado. Estes elementos (isto é, revisão, remediação e 

acompanhamento) devem ser incorporados nos planos de trabalho dos PI existentes. Um segundo 

trimestre de desempenho consistentemente fraco por parte do PI deverá também resultar na 

implementação de um Plano de Melhoria do Desempenho (PIP) ou Plano de Acção de Correcção 

(PAC) documentado, em conformidade com a política da agência de implementação. Os 

indicadores PIP devem reflectir a questão central. Se a questão for a ligação de um teste positivo 

ao tratamento, o indicador medido deve ser positivo ao novo no tratamento de mais de 85%.  Se a 

questão for a retenção, deve ser novos líquido em tratamento igual a 90 por cento de novos em 

tratamento. Após dois trimestres de supervisão intensiva e remediação por fraco desempenho, os 

parceiros devem estar perto do pleno cumprimento das metas esperadas no terceiro trimestre. Com 

um terceiro trimestre de fraco desempenho consistente por parte do PI, as agências de 

implementação devem notificar o S/GAC das opções que a agência está a implementar para 

resolver o não desempenho do parceiro, incluindo opções para uma mudança para novos parceiros. 

A equipa do país deve notificar imediatamente o Presidente e o PPM do S/GAC o plano de 

melhoria. 

 

O envolvimento contínuo com todas as partes interessadas, incluindo a sociedade civil e membros 

da comunidade, parceiros multilaterais e parceiros bilaterais, deverá continuar durante toda a 

implementação do COP 2022. O cerne deste compromisso crítico é a partilha e discussão em torno 

dos resultados e realizações trimestrais e das conclusões da monitoria liderada pela comunidade. 

Este compromisso contínuo assegurará a compreensão de todas as partes sobre o progresso de 

Moçambique e ajudará a identificar quaisquer mudanças estratégicas a serem feitas a fim de 

alcançar mais eficiente e eficazmente o controlo da epidemia. 
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Alterações Orçamentais por Agência de Financiamento e Área do Programa – COP21-COP22 

 

 

 

 

TOTAL GERAL % of TOTAL ASP ASP as % of Total C&T C&T as % of Total HTS HTS as % of Total PM PM as % of Total PREV PREV as % of Total SE SE as % of Total Not Specified

Not Specified as % 

of Total

422,227,809           100% 25,782,799             6% 244,129,064           58% 14,539,265             3% 63,664,187             15% 60,353,773             14% 13,758,721             3% -                           0%

8,168,641                2% 519,925                   6% 4,150,134                 51% 255,119                   3% 1,251,405                15% 1,992,058                24% -                            0% -                            0%

201,307,737            48% 14,379,596              7% 125,731,187            62% 5,171,031                3% 27,203,214              14% 28,822,709              14% -                            0% -                            0%

2,833,408                1% -                            0% -                            0% -                            0% 2,573,408                91% 230,000                   8% 30,000                      1% -                            0%

3,144,930                1% 50,000                      2% 1,269,842                 40% -                            0% 1,447,388                46% 377,700                   12% -                            0% -                            0%

206,773,093            49% 10,833,278              5% 112,977,901            55% 9,113,115                4% 31,188,772              15% 28,931,306              14% 13,728,721              7% -                            0%

Total Geral % of TOTAL ASP ASP as % of Total C&T C&T as % of Total STS STS as % of Total PM PM as % of Total PREV PREV as % of Total SE SE as % of Total Não Especificado

Não Especificado 

Como % do Total

404,675,000           100% 18,408,776             5% 237,937,061           59% 17,636,527             4% 60,323,817             15% 56,727,578             14% 13,641,241             3% -                           0%

8,132,128                2% -                            0% 3,690,637                 45% 275,621                   3% 1,347,500                17% 2,818,370                35% -                            0% -                            0%

184,685,907            46% 10,673,596              6% 111,005,458            60% 7,340,863                4% 32,191,211              17% 23,474,779              13% -                            0% -                            0%

2,819,697                1% -                            0% -                            0% -                            0% 2,559,697                91% 230,000                   8% 30,000                      1% -                            0%

3,292,087                1% 25,000                      1% 1,082,157                 33% -                            0% 1,700,205                52% 484,725                   15% -                            0% -                            0%

205,745,181            51% 7,710,180                4% 122,158,809            59% 10,020,043              5% 22,525,204              11% 29,719,704              14% 13,611,241              7% -                            0%

Mudança Total Mudança no ASP

% Mudança no 

ASP Mudança no C&T

% Mudança no 

C&T Mudança no HTS

% Mudança no 

STS Mudança no  PM % Mudança no PM Mudança no PREV % Mudança no Mudança no SE % Mudança no SE

Mudança no Não 

Especificado

% Mudança no 

Não Especificado

(17,552,809)           (7,374,023)             -29% (6,192,003)              -3% 3,097,262               21% (3,340,370)              -5% (3,626,195)              -6% (117,480)                 -1% -                           

(36,513)                    (519,925)                  -100% (459,497)                  -11% 20,502                      8% 96,095                      8% 826,312                   41% -                                -                            

(16,621,830)             (3,706,000)              -26% (14,725,729)             -12% 2,169,832                42% 4,987,997                18% (5,347,930)               -19% -                                -                            

(13,711)                    -                                -                                -                                (13,711)                    -1% -                                0% -                                0% -                            

147,157                   (25,000)                    -50% (187,685)                  -15% -                                252,817                   17% 107,025                   28% -                                -                            

(1,027,912)               (3,123,098)              -29% 9,180,908                8% 906,928                   10% (8,663,568)               -28% 788,398                   3% (117,480)                  -1% -                            

HHS

PC

STATE

USAID

DOD

HHS

PC

STATE

USAID

Alterações Orçamentais por Agência de Financiamento e Área do Programa  - COP 21-22 

Agência Financiadora

Total

DOD

Total

DOD

HHS

PC

STATE

USAID

 Orçamento por Agência de Financiamento e Área do Programa do COP 22

Agência Financiadora

Total

 Orçamento por Agência de Financiamento e Área do Programa do COP 21

Agência Financiadora




