
NOTAS DO ENCONTRO COM A SOCIEDADE CIVIL PARA A RETOMA DO COP 21 

Data: 01 de Abril de 2021 

Hora: 0900 

Local: Virtual via ZOOM 

 

Participantes 

PEPFAR 

Sociedade Civil  

ONUSIDA 

Fundo Global 

CNSC 

MSF 

NOTAS 

o Jacquelyn Sesonga (PEPFAR) 

 Deu as notas de boas vindas e explicou os objectivos do encontro, nomeadamente: 

 Esclarecer a visão geral e calendário da retoma ao processo do COP21.  

 Apresentação e discussão das prioridades para o COP21 pela Sociedade Civil aos 

líderes do Governo de Moçambique, ONUSIDA, Fundo Global, e PEPFAR 

 Também fez a apresentação da agenda do encontro; 

 Passou a palavra para ONUSIDA, Fundo Global e As lideranças do CDC, USAID e Corpo 

da Paz que estavam presentes. Com efeito, tiveram lugar as apresentações da parte 

de: 

o Kirsi (Fundo Global). 

 Estamos Felizes em saber que o processo está a continuar 

 É importante que esteja tudo claro para sabermos como vamos trabalhar no próximo 

ano 

 Está em curso a preparação de fundos do Fundo Global, com a expectative de 

expandir o programa de adolescentes e jovens. Em todas as actividades há 

coordenação com o PEPFAR pelo que esta planificação é relevante. 

o Alfredo (CDC) 

 Agradecer o envolvimento da sociedade civil pois é extremamente importante 

perceber a perspectiva deles para o melhor cumprimento das metas do PEPFAR.  



 Reconhecendo os desafios impostas pela COVID nos últimos anos, nota-se que há 

esperança de continuar com as vacinas e outras medidas para prosseguir com os 

programas. 

o Monique (USAID) 

 Agradeceu pela reunião 

o Ellen (Corpo da Paz) 

 Mostrou-se feliz em participar a reunião e disse que é uma boa oportunidade ouvir a 

sociedade civil para ver as oportunidades de colaboração com o Corpo da Paz 

o Antórnio (DoD) 

 É sempre interessante estar nesses encontros e ouvir o que a sociedade civil tem a 

partilhar poi sabre os olhos para oportunidades que podem ter passado despercebido 

dos nossos olhos 

 Expressou o desejo de ter uma discussão franca e produtiva. 

o Veronique (ONUSIDA) 

 Falou em Nome da Dra. Eva e da ONUSIDA. Referiu que a Dra. Marta não esteve 

porque estava a apresentar a Directora da ONUSIDA na Assembleia da República 

 Mostrou-se feliz em ouvir as prioridades civil para o COP 1 e referiu que estas 

contribuições são importantes para responder às necessidades das comunidades que 

mais precisam, e mostrou abertura da ONUSIDA em continuar a apoiar a sociedade 

civil. 

o Gilda (PLASOC)   

 A paragem quebrou um pouco o ritmo que vinha sendo levado mas foi uma 

oportunidade para aprofundar a proposta da Sociedade Civil e encorajou os colegas a 

se engajarem e apelou o PEPFAR a continuar a fazer o pushing da sociedade civil. 

 

APRESENTAÇÃO DO RESUMO DAS DISCUSSÕES OCORRIDAS DO COP21 

o Neusa Manjate (PEPFAR) 

 Fez a apresentação: 



 

 

Apresentação completa disponível no website da Embaixada dos EUA em Moçambique através 

deste link: https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-

Society-Engagement.pdf  

 

o Jacquelyn Sesonga 

 Prosseguiu com a apresentação falando das principais datas e actividades para esta 

fase de retoma do processo de planificação do COP 2021. 

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-Society-Engagement.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-Society-Engagement.pdf


 

Apresentação completa disponível no website da Embaixada dos EUA em Moçambique através 

deste link: https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-

Society-Engagement.pdf  

 

INTERVENÇÕES 

o Pergunta: Queria compreender melhor a semana de 5 a 12 porque quando houve a pus 

do COP alguns pararam de levantar as preocupações dos seus constituintes. Queria saber 

se nessa semana haverá a oportunidade de levantar as suas prioridades ou será 

considerado apenas o que se tinha feito antes da paragem.  

o Resposta: Deve ter havido alguma dificuldade de compreensão. A pausa 

anunciada era para a equipa do PEPFAR, mas a sociedade civil poderia continuar 

com as suas actividades de base. Mas compreende-se que tenha havido alguma 

dificuldade de compreensãopois trata-se de um processo novo. Hoje é uma 

oportunidade para falar do assunto, mas também podem marcar um encontro 

para a próxima semana. Há abertura do PEPFAR para agenda outra reunião 

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-Society-Engagement.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/COP21-Restart-Civil-Society-Engagement.pdf


conforme relevante. Mas estas devem ter lugar de preferência antes do dia 12 pois 

temos de entregar todos os documentos até o dia 14.  

o Comentario:  Em alguns casos houve excesso de zelo mas houve o cuidado de fazer o 

levantamento das prioridades e ainda há tempo para levantar um pouco mais. Referiu 

que não completamente a seco, há trabalhos que estiveram em curso inclusive no dia 

anterior e o processo vai continuar. 

o Resposta:  Reiterou que o mais importante é ter as informações mais cedo para 

acomodar os assuntos que serão trazidos. Sem clareza será difícil fazer mudanças.  

 

APRESENTACAO DAS PRIORIDADES DA SOCIEDADE CIVILE 

o Lourenço Sumbana (PLASOC) 

 Fez a apresentação em nome da sociedade civil 

 

Apresentação completa disponível no website da Embaixada dos EUA em Moçambique através 

deste link: https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Prioridades-da-Sociedade-

Civil-PEPFAR-COP-21.pdf 

 

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Prioridades-da-Sociedade-Civil-PEPFAR-COP-21.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/Prioridades-da-Sociedade-Civil-PEPFAR-COP-21.pdf


INTERVENÇÕES 

o Jacquelyn Sesonga 

 Agradeceu a Sociedade Civil pela apresentação bem feita que cobriu assuntos clínicos, 

comunitários, de prevenção e de sistemas de saúde. 

 Referiu que a apresentação foi disponibilizada por email durante a apresentação 

 Fez perceber que estava representado a MSF e CNCS na reunião 

o Representante da MSF 

 Parabenizou pela apresentação da sociedade civil 

 Observou que queria mais informação sobre pessoas com doenca avanzada de SIDA 

 Queria também ouvir os ganhos dos Modelos Diferenciados de Serviços: o que foi 

feito que constitui sucesso 

 Queria também saber mais sobre Monitoria Liderada Comunitária, incluindo 

actividades de clínicas moveis 

 Queria informação sobre o que foi feito durante a pandemia da COVID 19 e que pode 

ser aproveitado mesmo quando esta situação passar 

 Congratulou pela abordagem em relação às populações-chave 

o Lourenço 

 A covid 19 foi um momento desafiador devido a orientação de ficar em casa, o que 

criou constrangimento para as PVHV. Mas houve melhorias e a priorização dos 

modelos diferenciados de serviço realmente ajudou muito. Os pacientes que 

deveriam estar sempre a procurar serviços na US tiveram mais tempo de ausência das 

US enquanto tomavam seus medicamentos. As dispensas foram uma grande 

vantagem que a sociedade civil vê.  

 Os grupos de apoio a adesão comunitária também foram um modelo diferenciado de 

serviços que trouxe vantagens durante a vigência da Covid 19.  

o Octávio Mabunda 

 Necessário definir que pessoas vivendo com HIV queremos alcançar com os 

investimentos que serão feitos. É preciso melhorar a redacção sobre este ponto. 

o Alfredo Vergara 

 Agradeceu pela apresentação abrangente da sociedade civil que tem melhorado na 

definição de necessidades e prioridades 

 Há muitas dessas áreas em que o PEPFAR e Fundo Global está a trabalhar 

 Necessário definir dentro de todas as áreas uma ordem de priorização, considerando 

as limitações orçamentais 

 Seria bom tentar ter uma conversa mais detalhada sobre as áreas em que já se está a 

trabalhar em que se deverá continuar, bem como as áreas em que não se está a 

trabalhar mas há coisas por serem feitas.  

 Necessário que haja mais espaço para conversa sobre as prioridades 

o Gilda 



 Referiu que a sociedade civil está ciente da necessidade de fazer uma priorização das 

actividades 

 Optaram por trazer uma visão mais global do pensamento da sociedade civil e ainda 

bem que suscitou a necessidade de voltar a conversar para fazer uma maior 

priorização 

 Agradeceu em nome da sociedade civil pelos comentários do Dr. Vergara e referiu que 

estão à espera dessa oportunidade para aprofundar mais no assunto 

 Esta é uma oportunidade para o PEPFAR investir um pouco mais no engajamento da 

Sociedade Civil 

o Jacquelyn Sesonga 

 Voltou ao assunto do Roberto no começo e referiu que os representantes da 

sociedade civil estão a fazer reuniões com as instituições para auscultar as 

preocupações e trazer uma lista  

o Roberto 

 Referiu que tem participado no processo e em alguns encontros. Apenas fez a 

intervenção para saber se haverá mais oportunidade 

 Reconheceu que houve avanços nas formações sobre stigma e discriminação, mas as 

formações são localizadas. Os recursos permitem poucas formações. Sugere que no 

COP 21 se comece uma advocacia no sentido de na formação de profissionais de 

saúde todos sejam formados em direitos humanos e populações-cheve. Estes 

treinamentos deveriam ser para os centros de formações tanto de saúde como de 

polícias 

 Na prevenção parece que foi esquecida a questão de autoteste mas é algo eue vale a 

pena incluir nas prioridades 

 Tem a sensação de que se está a investir pouco nas campanhas de mass media. 

Compreende-se que o tratamento é uma forma de prevenção mas é preciso resgatar 

as boas práticas de comunicação em saúde. 

 É importante trabalhar na definição de áreas geográficas. Muitas vezes 

interrompemos actividades em distritos após termos criado demandas. Compreende 

que a planificação é de apenas 12 meses mas ficaria feliz se houvesse programas com 

mais tempo nos distritos 

 Partilhou que o grupo de populações-chaves está a pensar em retomar as sessões na 

segunda feira e está feliz por saber que haverá oportunidade para apresentar mais 

ideias que vão surgindo. 

o Jacquelyn Sesonga 

 Sugeriu um encontro de seguimento com um grupo de pessoal técnico e 

representantes da sociedade civil para profundar nas prioridades para o COP 21. 

Propós na próxima semana, no dia 8 de Abril, após o Dia da Mulher Moçambicana. A 

proposta foi acolhida por Silva Mulambo (PLASOC). 

o Alfredo 



 No chat sugeriu a semana de 12 de Abril  

 Sugeriu que a Sociedade Civil pode continuar suas discussões durante os próximos 

dias. Também acha que pode haver a reunião na semana de 12 de Abril. 

o Dra. Rosa Marlene (MISAU) 

 Agradeceu a possibilidade de voltar a ter o COP e o envolvimento da Sociedade Civil. 

Felicitou o PEPFAR e desejou que se submeta o COP 21 que incorpora todas as 

prioridades. 

o Jacquelyn Sesonga 

 Agradeceu a disponibilidade da Dra. Marlene apesar de ter muitas ocupações 

o Marta Bazima (ONUSIDA) 

 Agradeceu pela oportunidade e prometeu engajamento em todo o processo 

o Jacquelyn Sesonga 

 Concluiu a reunião agradecendo e referindo que ainda será acertada a data e hora 

para uma reunião técnica para continuar com esta conversa. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

1. Agendar uma reunião de seguimento para a liderança responder aos assuntos 

levantados pela sociedade civil.  A agendar na semana do 12 de Abril. 

2. Em preparação dessa reunião, a sociedade civil deve reunir-se para esclarcer com os 

seus constituintes as prioridade dos diferentes assuntos. 


