
COP21 Reunião com PI's 

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021, 12:30-13:30 

 

 

1. Pergunta: Óptima apresentação. Alguma informação adicional sobre as áreas/províncias prioritárias 

para o envolvimento da OBF na mobilização masculina? 

 Resposta de Nidze: Para o COP 21 o plano é de expandir de 9 para 11 províncias. Estamos a dar 

uma oportunidade aos parceiros de discutirem connosco as suas prioridades, onde as 

implementar. Há critérios que estão a ser utilizados para a selecção distrital. 

 

2. Pergunta: A lista de distritos será partilhada connosco e haverá uma linha temporal? 

 Resposta de Nidze: Isto será negociado entre a agência e os parceiros. 

 

3. Pergunta: A lista de distritos será partilhada connosco: A saúde mental está a tornar-se uma questão 

importante em Moçambique.  Qualquer comentário, em relação ao COP21. 

 Resposta de Nidze: para a saúde mental, o financiamento para o ano passado foi mantido. O 

acordo com o governo é de expandir para mais 1 local por província. 

 

4. Pergunta: Obrigado por esta interessante apresentação. Quando acha que será possível partilhar o 

cronograma de planeamento do COP 21 previsto com detalhes de produtos de planeamento e prazos? 

Obrigado 

 Resposta de Jacky: Para cada uma das diferentes actividades estará no plano de trabalho e 

orientação de planeamento de trabalho.  

 Resposta de Shadit: Para o desenvolvimento do plano de trabalho, acabamos de finalizar a 

orientação do COP que será em breve divulgada aos parceiros. O processo da USAID deverá enviar 

orientações em breve, entre hoje e segunda-feira. A orientação virá com uma linha temporal e 

expectativa de resultados. Apesar de cada agência ter o seu próprio processo, ainda têm de 

cumprir os requisitos do OGAC. As orientações incluirão alguns produtos que precisam de ser 

carregados no DATIM e OGAC sharepoint. Incluirá também todos os modelos que são necessários 

para que os parceiros apresentem. 

 Resposta da Ishani: para os parceiros do CDC, o processo é diferente. Muitos dos parceiros estão 

à espera do aviso de adjudicação de financiamento. Portanto, o processo está um pouco mais 

atrasado. 

 



5. Pergunta: Obrigado e óptimas notícias sobre os fundos ARPA. Algum comentário ou plano sobre a 

preparação e resposta a desastres naturais no âmbito dos actuais programas PEPFAR, particularmente 

na região centro e norte? 

 Resposta da Ishani: Há uma resposta COVID através do ARPA e há pacotes de financiamento que 

vieram antes disso. A questão é para além do financiamento do PEPFAR? 

 

6. Pergunta: Haverá recursos na eventualidade de calamidades dentro da programação da PEPFAR? 

 Resposta de Jacky: No âmbito do programa actual que o ARPA previu. Mas não temos no COP 21 

como responder a diferentes catástrofes. Em geral, o governo na embaixada está a estudar forma 

de dar apoio à agenda nacional de saúde global. Construir para a elaboração de um programa 

para o sector da saúde e não só. No COP 21 não há nenhum, a não ser o que é fornecido aqui, mas 

reconhecemos que as catástrofes irão aumentar. No entanto, isto tornar-se-á mais evidente nos 

futuros planos operacionais do país. 

 

7. Pergunta: TX-CURR parece estar a aumentar desde 2018 e a meta no COP21 aumentou 

significativamente para 1.860.401 (de 1.354.192 em 2020). Pode dizer-nos a razão de ser? 

 Resposta de Jacky: OGAC deu a cada país as metas que deveriam ser atingidos num determinado 

ano. Mas as metas têm sido consistentemente elevadas e difíceis de alcançar. A orientação deste 

ano foi que não podíamos ir mais baixo do que a meta do ano passado. 1,5M não foi a meta do 

ano passado, mas sim a realização. O meta é levar o país a 95-95-95 o mais cedo possível.  

 

8. Pergunta: Obrigado pela apresentação informativa. Queria saber as etapas operacionais do programa 

ARPA, Os fundos ARPA foram atribuídos aos Parceiros Locais? 

 Resposta do Shadit: Os parceiros que receberão fundos ARPA receberão orientações sobre como 

planear esses fundos nos seus planos de trabalho. Na comunicação que vai ser enviada aos 

parceiros, essa informação ser-lhes-á também enviada.  

 Resposta da Ishani. Esse dinheiro virá todo numa 1ª parcela, no futuro.  

 

9. Pergunta: No COP20, DEFICIÊNCIA especialmente entre COV não foi considerada como um grupo 

prioritário. É um dos grupos prioritários no COP21, especialmente entre as COV com deficiência? 

 Resposta de Paula Simbine: Em relação às COV com deficiência, estas continuarão a ser 

priorizadas no contexto dos outros grupos de subpopulação já conhecidos e não apenas como um 

grupo autónomo de subpopulação; e com as necessidades de avaliação de risco e vulnerabilidades 

identificadas permitindo a inscrição nos nossos programas, o que significa que continuamos a 

concentrar-nos no apoio ao acesso aos cuidados e tratamento do HIV, retenção e esforços de 

supressão da CV. 


