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Notas 

 

o Abertura e boas vindas da parte do PEPFAR 
o Introducao dos participantes 
o Apresentacao da agenda da reuniao 

 

Discussao: 

o Jason Bowman, Presidente do equipo do SGAC para Mocambique 

 Obrigado a todos que estão na reunião apesar de muitas acções em curso no terreno, o 

tempo é precioso 

 Para mim e a minha colega Eileen esta reunião será para ter uma percepção clara sobre 

as prioriades do COP 21 e as prioridades apresentadas pela Sociedade Civil são críticas. 

 Tivemos uma interrupção no processo do COP devido aos aumentos de casos de 

COVID 19 mas agora voltamos a interacção virtual. 

 Estou certo que a Jacky e a equipa do PEPFAR no país já partilharam as propostas do 

nosso processo 

 Vamos ter reuniões de 4 horas por 2 dias a discutir aspectos técnicos 

 Quero saber quais são as áreas críticas da vossa perspectiva para discutirmos naqueles 

2 dias. 

 Ouvir as perspectivas da sociedade civil vai ajudar a estabelecer a agenda para os 2 dias 

de reunião  (21 e 22 de avril) 



 ANUNCIO:   

o Congresso dos Estados Unidos adicionou 20 milhões de dólares para a equipa 

do PEPFAR ajudar a recuperar alguns estragos causados pela COVID 19 ao 

progressos no combate ao HIV. A equipa tem uma semana para determinar 

como esses recursos serão utilizados. É um tempo muito apertado mas estamos 

interessados que estes recursos sejam bem utilizados 
o Há poucas áreas que identificamos como prioridades que são: prevenção da 

infecção (serviços relativos ao HIV), cadeia de abastecimento, recursos para 

mitigar riscos de COVID na população com HIV.  

o Recebendo o feedback da sociedade civil deve ser rápido para que seja inserido 

na discussão de modo que o dinheiro chegue atempadamente. 

 Queremos ouvir quais são as áreas de interesse que vocês querem tratar nesses dois 

dias. Vai ajudar a traçar a agenda e tenho alguns requisites que gostaria de abordar 

também. 

 

Respostas e Reflexoes: 

o Silva Mulambo 

 Explicou que as prioridades foram reduzidas de acordo com as constituências da 

sociedade civil. Alguns não estão mas foi elaborada uma apresentação que incorpora 

as preocupações da sociedade civil 

 Precisamos de apoio na capacitação institucional das organizações da sociedade civil, 

para poderem executar as tarefas 

 É preciso capacitor as organizações de coordenação como a PLASOC para trabalhar 

de forma adequada. Há um apoio esporádico do PEPFAR, que é fundamental, mas é 

preciso reforçar. 

 Passou a palavra para outros colegas da Sociedade civil. 

o Cesar Mufanequiço 

 Queremos mais apoio às pessoas vivendo com HIV (PVHIV). Elas são pessoas que 

podem contribuir para a adesão e retenção. Se as PVHIV estiverem capacitados e com 

recursos podem ajudar os seus pares na literacia do tratamento. 

 Queremos que se fortaleça a Monitoria Liderada pela Comunidade. Há de ser a resposta 

para que as lacunas identificadas ajudem a melhorar as intervenções de resposta ao HIV 

no país. 

o Roberto Paulo 

 Do nosso lado como população chave queremos que se tenha em conta no COP 21 é 

resgatar os compromissos do COP 20 

 Resgatar o processo de QPAF no COP 21 

 No COP 20 o PEPFAR e as Organizações havia garantia de fornecimento de insumos 

para redução de danos como para as acções de prevenção tais como gel e lubrificantes, 

mas no COP 20 houve situações de ruptura de estoques. Gostavamos que no COP 21 

fossem ultrapassadas essas questões. 



 Reforço de capacidade é nosso sonho. Queremos mais envolvimento das populações 

chaves na resposta. 

 Temos sido considerados agentes passivos. Não temos sido envolvidos na altura de 

traçado de metas, áreas geográficas. Mas nós conhecemos melhor os distritos em que 

nossos constituientes estão. Esperamos ser inclusos nos processos de decisão. 

 Temo sido passivos nas sessões de prestação de contas porque a linguagem esta acima 

das nossas capacidades. É preciso partilhar de forma mais simples para que uma pessoa 

da OCB possa compreender e dar o seu contributo. É importante que sejamos 

capacitados para que possamos dar o nosso contributo. 

 Precisamos que o processo de referências seja acompanhado com acções com vista a 

redução do estigma e discriminação. O pessoal de saúde deve acolher melhor as 

populações chaves 

 No lugar do COP 21 porque não fazer advocacia para que o curriculo de formação dos 

provedores de saúde incorpore questões de direitos humanos, populações chaves, de 

modo que todo profissional perceba esta componente. 

o Otávio Mabunda 

 As organizações baseadas na fé entendem que as devem ser fortalecidas sob ponto de 

vista organizacional e para a sensibilização da comunidade 

 As organizações baseadas na fé tem muita influencia para melhorar a vida das pessoas 

através da humanização mas podem contribuir para a melhoria da vida das PVHIV e 

outros grupos prioritários e pode apoiar na distribuição de ARVs, autoteste, adesão e 

retenção, PrEP, dentre outros, caso seja aprovado pelo MISAU. 

o Roberto Paulo 

 Manifestamos a nossa preocupação no que tange a educação sexual abrangente para 

raparigas adolescentes e jovens. Entendemos que a educação sexual abrangente é 

estratégico pois quando estamos munidos de informação podemos tomar posições 

adequadas na prevenção, cuidado e tratamento. Sentimos que nos últimos anos houve 

redução no investimento nessas componentes. Temos de falar de sexualidade ao nível 

das famílias para que os indivíduos se possam proteger melhor. É nossa expectative 

que estes aspectos sejam priorizados no COP 21. 

o Isabela Salim MSF 

 Referiu que muito que havia a dizer foi transmitido pela Sociedade Civil e a seguir 

passou a palavra para a sua colega.  

o Karina 

 É importante a Implementação do pacote completo de HIV não só ao nível de hospital, 

mas também ao nível comunitário 

 É preciso reforçar os serviços comunitários pois há gente que não tem acesso às 

unidades sanitárias. 

 

Sumario e Proximos Passos: 

o Jason  Bowman 



 Agradeceu pelo feedback e comentários 

 Todos querem fortalecimento de capacidades. É um desafio constante e continua a 

precisar de mais foco ao olharmos para a planificação do COP. 

 Também apreciou que vários intervenientes falaram sobre o Estigma e como as 

comunidades entendem o HIV. Especificaram também estigma em relalação às 

populações chave. É algo que realmente temos de falar nas discussões. 

 Sei que houve proposta de mobilizar alguns recursos adicionais do COP 21, de alguns 

programas que estão atrasados e alocar para actividades de stigma e discriminação, na 

educação comunitária. Estigma é uma questão prevalecente e vai ser bom continuar a 

endereçar essas questões. 

 Vamos incorporar nas conversas nos próximos dias e assegurar que parte dos 

investimentos, não só em recursos mas também estratégias possam ser alinhadas 

nesse sentido. 

 Um aspecto crítico da política que mudou com o presidente Biden e a nova 

administração é que permite que o PEPFAR financie um grupo maior de parceiros de 

implementação que trabalhavam em torno de planeamento familiar e saúde sexual e 

reprodutiva. Há um apoio mais forte para planeamento familiar.  

 Vamos ter mais conversações sobre recursos para o planeamento familiar. 

 Vamos olhar para educação em saúde, prevenção, programas para jovens como 

DREAMS, entre outros. 

 Foi dado um fundo extra para as equipas para apoiar os programas de populações-

chave.  

 COP padrão prevê um pacote forte pra programas de populações chaves mas há muito 

que melhorar. Este será um item para ser considerado na agenda do COP 21. Estamos 

na mesma página 

 Os Estados Unidos providenciaram um milhão de dolares para lubrificantes e 

preservativos. Precisamos resolver o problema de acesso. Eles form comprados mas 

pode ter havido problema de distribuição para os indivíduos. 

 Na capacitação das OSCs e parte do CLM vai servir para capacitar as OSCs. A 

mensagem foi ouvida e daremos feedback a equipa para ver como podemos pensar de 

formas mais robustas para ampliar essa capacidade.  

 Moçambique recebeu fundos para as Iniciativas baseadas na fé para juntar os líderes 

religiosos na resposta ao HIV, focando na educação. Recentemente o PEPFAR estava 

a focar no acesso aos ARVs, mas acho que os lideres comunitários porque, como 

notaram, eles têm papel forte ao nível da comunicação e podem engajar a 

comunidade. Encorajamos as equipas a continuarem a trabalhar com lideres religiosos 

não como um grupo independente, mas como parte do consorcio abrangente ao nível 

comunitário. 

 Concordo com o ponto da MSF. Podemos pedir a equipa para continuar 

 Apreciei os comentários que mostram que estão focados e vai ajudar a estabelecer a 

agenda da próxima semana. 



 Em termos de priorização que vocês estavam a fazer eu aprecio. São importatentes. 

Vamos continuar a trazer estes assuntos porque o que pedimos as equipas para fazer é 

como é que nós os PEPFAR conseguimos endereçar as questões levantadas e 

podemos e como mobilizar outros recursos para os endereçar. 

 Se calhar poderia se ter a documentação destas questões no COP das Pessoas, como a 

África do Sul faz. 

 Esperamos que utilizemos metade do tempo em discussões e não apenas em 

PowerPoint 

 A equipa está a trabalhar em slides que descrevem a implementação agora e a 

descreverem a implementação no COP 21 

 Questionou se há comentários adicionais ou reacções 

o Silva Muambo 

 Eu deixaria o comentário para todos, em grande parte cobriu o que estávamos a falar. 

Abriu espaço para os outros colegas. 

o Jason Bowman 

 Não havendo mais comentarios, agradeceu pelo tempo e disse que foi muito 

proveitoso o feedback. 

 Os nosso timelines são agressivos e precisamos de ter o dinheiro a mover-se para o 

país, para os parceiros de implementação. 

o Rodrigo Boccanera 

 Obrigado a todos. Tal como Jason falou os tópicos levantados foram muitos ara a 

reunião de aprovação. 

 Agradeceu pela participação e reiterou que Jason ouviu directamente a mensagem. 

o Silva Mulambo 

 Agradeço pela oportunidade de falar directamente com o responsável do PEPFAR e 

foi produtivo para nós. Vamos continuar a fazer nossos esforço para trazer algo mais 

mastigado na próxima semana. 

 Depois deste encontro vou preparar alguns insites sobre as nossas prioridades. 

o Isabela Salim 

 Reforçamos o que a MSF disse na reunião. PEPFAR está concentrado em HIV mas é 

preciso investir em diferentes níveis que impactam na resposta ao HIV. 

 Reiterou agradecimentos e disse que está expectante em falar mais na próxima 

semana. 

o Jason Bowman  

 Prometeu partilhar a preocupação com a equipa do país 

 

Encerrada a reunião pelo Rodrigo e espera a participação na próxima semana da reunião de 

aprovação do COP 21.  

 

  


