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Reunião de Lançamento e Trabalho dos Grupos por Domínio do SID 2021 

 

Data: 07 de Outubro de 2021 

Hora: 11:00 

Local: Virtual via Webex 

Participantes: 

PEPFAR 

ONUSIDA 

MISAU 

CNCS 

Global Fund 

Civil Society  

 

Notas da Reunião 

 

Jacquelyn Sesonga – Coordenadora Nacional do PEPFAR 

Procedeu a abertura do encontro agradecido pela presença de todos. Também apresentou a agenda do 

encontro bem como o seu fluxo. Sobre o propósito do encontro, referiu que é a 4ª vez que fazemos este 

exercício do SID em Moçambique. Disse que do lado do PEPFAR este exercício ajuda na planificação do 

Plano Operacional do País (COP) feito conjuntamente com o Governo de Moçambique e outras partes 

interessadas. 

Realçou a importância da colaboração de modo que ao elaborar o COP os países estejam em condições 

de ver as áreas que precisam de ser intervencionadas bem como para que áreas se deve mobilizar recursos 

adicionais. Reconheceu que o exercício é delicado porque tem de se apresentar lacunas e problemas, mas 

observou que isto é importante para que possa ser feito um plano realístico e que aborda as questões 

relevantes do país. 

 

Marta Banzima – Representante da ONUSIDA 

Agradeceu pela oportunidade de participar do encontro que considerou importante para o país no âmbito 

da resposta ao HIV. Explicou que este exercício é liderado pelas sedes da ONUSIDA e PEPFAR ao nível 

global, visando identificar os principais avanços e áreas que precisam de alguma aceleração em termos 

de painel sustentável. 
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Explicou que a nova Declaração Política das Nações Unidas Sobre HIV e SIDA, aprovada na Reunião de Alto 

Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Junho de 2021, e outros documentos relevantes ao 

nível global também sublinham a importância de uma resposta sustentável ao HIV/SIDA. 

Referiu que o mesmo documento tem metas ambiciosas e orientam-nos a fazer reflexões sobre se 

estaremos em condições de eleger elementos prioritários da resposta nacional e aqueles que precisam 

de melhor investimento. 

Encorajou a todos para pensarmos estrategicamente sobre estas questões e realçou a importância de 

participação de múltiplos intervenientes e o alcance de consensos. Disse que a manutenção de um forte 

envolvimento de todas as partes interessadas ao longo do processo será importante para o alcance de 

consensos, e que o resultado do SID deverá ser prioridade de todos nós (participantes do processo). 

 

 

Foi cedido espaço para o Dr. Francisco Mbofana (CNCS) e a Dra. Benigna Matsinhe (MISAU) tecerem 

algumas considerações, mas por desafios de ordem tecnológica as suas intervenções não foram possíveis. 

Passou-se para o passo seguinte, que foi a apresentação da visão Geral da Ferramenta, processo e 

programa do SID. 

Rodrigo Boccanera -  Multilateral Advisor PEPFAR 

Procedeu a apresentação (em anexo) 

 

 

Perguntas e Discussão 

 

Não houve nenhuma reacção à apresentação 

 

Foi convidada representante do Fundo Global para tecer algumas considerações 

Kirsi Viisainen – Global Fund  

Espero que estejamos a seguir o mesmo protocolo de 2019, que fizemos em Maputo. Não tenho questões 

Jacky 

Reiterou que os grupos de domínio não são obrigados a ter reuniões virtuais. Podem ter algumas reuniões 

presenciais para finalizar o trabalho. 

 

Nidze Guilovica – Domínio 2 
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Estamos preparados. Contamos hoje iniciar o trabalho e fazer o seguimento com os participantes que não 

estão presentes e fechar até à próxima semana. 

 

Jacquelyn Sesonga  

Reiterou o cronograma das actividades, indicando que os grupos têm uma semana para realizar o trabalho 

e preparar a apresentação;  

O trabalho que se espera dos grupos para começar é o preparar a ferramenta completa do SID e 

apresentação para a reunião de validação.  

 

Não houve comentários adicionais e os participantes foram convidados a se juntarem aos seus respectivos 

grupos de domínio, onde prosseguiram com os trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 


