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Reunião de Validação do Índice e Painel de Sustentabilidade (SID) 

Quinta-feira, 21 de outubro, 2021 

Virtual via Zoom 
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FUNDO GLOBAL 

SOCIEDADE CIVIL 

Notas 

Foram feitas as apresentações dos quatro domínios do SID, nomeadamente: 

• Domínio A: Governação, Liderança e Responsabilização 

• Domínio B: Sistema Nacional de Saúde e Prestação de Serviços 

• Domínio C: Financiamento estratégico e abertura do mercado 

• Domínio C: Financiamento estratégico e abertura do mercado 

A apresentação pode ser encontrada no seguinte link: https://mz.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/182/Validation-Presentation-2021_Consolidado_21Oct_Final.pdf  

A gravação do encontro está disponível no seguinte link: https://mz.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/182/Gravacao-da-Reuniao-de-Validacao-do-SID-2021.pdf  
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Discussão 

Domínio A 

o Principais questões 

• Sobre o domínio A, os intervenientes não concordaram com a pontuação, especificamente na 

componente de engajamento da Sociedade Civil. Entendeu-se que a pontuação contraria os 

avanços alcançados nesta componente, que pode ter sido induzida pela incompreensão das 

questões, devido a tradução não fidedigna do inglês para português, bem como pela fraca 

representação da sociedade civil no grupo de trabalho que discutiu o tópico. 

o Acções de seguimento 

• Recomendou-se que o grupo de trabalho do Domínio A se volte a reunir até segunda-feira (25 

de Outubro) e que nesta se garanta uma representação mais abrangente da sociedade civil. O 

resultado alcançado dessa discussão será enviado electronicamente para que os responsáveis 

façam a validação. 

Domínio B 

o Principais questões 

• Para o domínio B, foi feita a proposta de que não só os Agentes Polivalentes Elementares 

(APEs) tenham a prerrogativa de distribuir os ARVs, mas também os activistas das 

Organizações de Base Comunitária, par garantir maior abrangência e que mais pessoas tenham 

acesso ao TARV 

• O Ministério da Saúde reconheceu a pertinência da colocação, mas referiu que está a fazer este 

processo de forma faseada. É um ganho ter os APEs a distribuírem os ARV´s, mas é preciso 

dar tempo para que seja feita uma avaliação do impacto desta mudança, se for positiva, se faça 

a expansão para os outros activistas. 

o Acções de seguimento 
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• A pontuação do domínio foi aprovada pelos intervenientes. Não houve nenhuma acção de 

seguimento recomendada.  

Domínio C 

o Principais questões 

• Não houve questões em torno deste domínio 

o Acções de seguimento 

• A pontuação do domínio foi aprovada pelos intervenientes. Não houve nenhuma acção de 

seguimento recomendada. 

Domínio D 

o Principais questões 

• Questionou-se se o Instituto Nacional de Saúde (INS) havia feito parte do grupo de trabalho 

que discutiu os elementos deste domínio. Em resposta, foi dito que sim, dois técnicos do INS 

tinham feito parte do grupo de trabalho, um dos quais estava presente na reunião de validação 

do SID. 

o Acções de seguimento 

• Em relação ao domínio D, os intervenientes aprovaram a pontuação, mas solicitou-se que o 

mesmo seja remetido ao Ministério da Saúde para a confirmação. A proposta era de que se 

obtivesse resposta no mesmo dia. Também recomendou-se que o domínio D seja remetido à 

liderança do INS para revisão até segunda-feira (25 de Outubro de 2021). 

Notou-se, no geral, que o aumento das questões na ferramenta do SID fez com que a pontuação 

reduzisse para alguns elementos, pelo que a comparação dos resultados deste ano com a do ano anterior 

não deve ser linear.  

 


