
   
 

   
 

Encontros de discussão sobre as prioridades para o COP 21 com a 

Sociedade Civil  

DIA 1 de Fevereiro 2021 
 

1. Agenda do encontro  

 

2.  Revisão das prioridades na Área comunitária 
Deve-se assegurar que haja mais movimento da comunidade e OCB a nível do distrito uma vez que a 

planificação normalmente é muito centralizada, isto é temos pouca participação da comunidade e das 

suas organizações nos encontros deste género. A nível comunitário, vemos mais a presença de parceiros 

implementadores, e a relação das comunidades com estes é mais focada em subordinação e não de 

complementaridade como se esperava, aliado ao facto das comunidades sempre precisarem de 

financiamento para implementar as suas actividades, torna-se difícil a concretização do empoderamento 

das comunidades.  

Outro aspecto é a sustentabilidade das organizações de base comunitária a longo prazo – Não se pode 

falar apenas da sustentabilidade financeira, mas também da sustentabilidade programática, técnica e 

ideológica. Dar possibilidade para que as organizações possam construir as suas capacidades ao ponto 

que estas possam apresentar um plano operacional para implementação das actividades, como exemplo 

do PEN V pela sociedade Civil.  

Quanto ao estigma e discriminação, o desejo é que se faça um movimento nacional com todas partes 

interessadas envolvidas e com as PVHIV a frente do processo, e isto não vai ser possível se não 

estivermos suficientemente unidos.  



   
 

   
 

3. Revisão das prioridades da PLL  

 

 

4. Estigma e discriminação + Literacia em saúde  
Esta sessão tem como objectivo colher os pontos da SC e outros participantes sobre actividades que 

devemos considerar para o COP21 no âmbito da resposta nacional.  



   
 

   
 

 

Principais comentários  

 

Gerais (Joaquim Manhique e Belarmino - PLASOC) 

o Os líderes religiosos ficam para trás porque têm dificuldade em assumir a doença perante as 

suas congregações; 

o Na literacia indetetável = intransmissível, deve-se privilegiar a interação pessoa-pessoa usando 

pacientes campeões para partilhar a sua experiência; 

o Na área temática das raparigas adolescentes e jovens deve-se dar visibilidade aos seus 

congéneres/homens por forma que estes não fiquem para trás. 

o Reprodução de material que dissemina a informação sobre a TB e o HIV, devia-se olhar para 

diferentes grupos, até que ponto podemos captá-los com as diferentes estratégias que temos 

(campanhas, road-shows, etc).  

PREP (Hélder Novaes – PLASOC, Nidze Guilovica – PEPFAR) 

o Uma das actividades previstas é a criação de demanda para o PREP, porém ainda continuamos 

com a questão dos poucos locais que oferecem o PREP (nr de US), ainda há limitação em termos 

de medicação, entre outros aspectos, o que acaba influenciando a satisfação da população. Não 

só o PREP, como o rastreiro do cancro do colo útero onde em algumas zonas rurais há défices na 



   
 

   
 

sua implementação. Isto para dizer que a criação da demanda deve estar ligada com a oferta de 

serviços; 

o A comunidade deve ter acesso as atualizações que são efectuadas regularmente em termos de 

referência (como, onde, quando e quem referir), pois também fazem a criação de demanda.  

 O PEPFAR notou que muitas das actualizações têm sido feitas mais para os parceiros 

clínicos, ficando a comunidade de lado. Porém este ponto foi anotado para que se faça o 

devido seguimento. Também informar que os programas de PREP e o cancro de útero 

apresentam planos ambiciosos de expansão para o COP 21. 

Principais questões 

 

Questão 1 (Ema Chuva - CNCS): Não ficou claro se as actividades aqui apresentadas, já foram 

implementadas ou ainda pretendem ser implementadas. Além disso, dizer que não podem ser 

desenvolvidas novas estratégias de comunicação e deixar de lado o PEN V.  

Resposta: Estas actividades foram previstas no ultimo COP, tiveram início à Outubro de 2020 e 

terão o seu fim à Setembro de 2021. As estratégias não estão dissociadas do PEN V, têm alguma 

ligação uma vez que estamos a tentar atingir os mesmos objectivos, no entanto podem não 

estar descritas da mesma forma que o PEN V. Como exemplo todas visam: promover a 

testagem, o conhecimento das pessoas sobre o seroestado e adesão ao tratamento e retenção.  

Questão 2 (Francisco Mbofana - CNCS): Quando é que a campanha vai ser realizada? Para o COP21 

temos que fazer algo mais sistematizado em termos estratégicos, isto é uma comunicação com mais 

elementos por forma a aumentar o conhecimento das pessoas sobre o HIV. Podemos sim fazer 

campanhas focalizadas porém o grande problema são concepções erradas, a falta de conhecimento que 

leva que exista o estigma e discriminação. 

Resposta: A campanha está levar muito tempo uma vez que ainda estamos a colher os inputs 

para que esta seja mais eficaz, por forma que esteja de encontro com as necessidades do grupo 

alvo. No entanto enfatizar que:  

 A liderança desta campanha deve ser feita pela SC e está a ser baseada a nível do CNCS. 

Já foi criado o comité consultivo com o CNCS, que está acompanhar o processo de 

desenvolvimento e resultados do trabalho informativo que foi feito; 

 O lançamento está previsto para Março, caso tenha atrasos fica para Abril.  

 Esta semana estamos a fechar a última ronda dos grupos focais, que visa testar as 

mensagens da campanha e o conceito criado, uma vez que será a nível nacional.  

Questão 3 (Edna): Uma das actividades apresentadas indica: Disseminar divulgar e reproduzir guião de 

mensagens-chave para os adolescentes, o guião já foi desenvolvido e a que se refere? É que nós já temos 

um guião de mensagens-chave tanto para o aconselhamento e testagem como para apoio psicossocial 

que é inclusivo para todos.  

Resposta: Para esta sessão foi feita a revisão de actividades feitas por outros grupos, como é o 

caso desta que se refere ao grupo do SMI, contudo dizer que não existe um guião à parte, é 

mesmo este que foi mencionado.  



   
 

   
 

5. Intervenções baseadas na fé  

 

Informar que houve uma discussão técnica realizada na semana passada dia 28, que contou com a 

participação do CNCS, membros da Sociedade Civil, PIRCOM e de algumas congregações religiosas, pelo 

que consideramos que as discussões de hoje podem partir do que foi extraído desta última reunião.  

 

Principais pontos de discussão  

o Está a ser criado um comité Inter-religioso de Organizações baseadas na fé, conforme definido 

no COP20.  

 Joaquim Manhique - PLASOC: É necessário que se tenha atenção que já existem muitos 

órgãos que estão focados nesta área (como ex: Plasoc, MCP, Conselho de religioso de 

Moçambique, Programa inter-religioso da Malária, entre outros), e deve-se garantir que 

este comité não seja mais um.  

 Lourenço Sumbane - PLASOC: Deve haver actividades coordenadas entre as OBFs e as 

organizações da Sociedade Civil para que se tenham resultados.  

 Octavio Mabunda - Líder religioso: Temos que encontrar uma estratégia de acção, para 

que não se crie uma nova representação religiosa caso haja descontentamentos com 

este comité. Os lideres religiosos devem reflectir o que exactamente querem em termos 

de representação religiosa para que seja aceite em todo o Pais e que seja uma voz 

representada em todas as vertentes.   



   
 

   
 

 Armindo Mahawa  – PEPFAR: este comité espera-se que seja uma entidade de 

coordenação, para poder verificar o que pode estar a ser deixado para trás. A partir dos 

termos de referência, que estão ainda a ser analisados, será definido claramente qual 

será o escopo de trabalho e o papel que cada membro terá.  

 

o Sabino Nhantumbo - Lambda: As intervenções foram mais baseadas apenas nas lacunas das 

OBF, devia-se também abordar qual é a mais valia que essas OBF trazem para o processo e a 

partir daí poder apurar como capitalizá-las para um todo.  

 Reverendo Dinis Matsolo: É uma valia envolver as confissões religiosas pois há uma 

responsabilidade moral dos religiosos para combater o estigma e discriminação nas suas 

congregações. Não só, as confissões religiosas estão nas zonas mais recônditas, pelo que 

usando esta rede podemos alcançar várias comunidades. Os religiosos falam para todos 

independentemente da classe partidária, e isto dará um bom contributo pois existem 

questões doutrinais que, para a Sociedade Civil seria muito dificil a sua intervenção.  

Principais questões 

 

Questão 1 (Francisco Mbofana - CNCS): Como assegurar que todas as religiões estão representadas 

nestas discussões, na implementação e que não é uma única voz? 

Resposta (Reverendo Dinis Matsolo): A PIRCOM é uma plataforma inter-religiosa de 

comunicação para saúde que engloba o Conselho Islâmico, Conselho cristão, Comunidade Bahai, 

Hindu e Conferência Episcopal. Estas congregações estão totalmente abertas para fazer esse 

engajamento para saúde, e com isso a criação do Comité de inter-religiosos. Não descartam os 

líderes que não fazem parte da PIRCOM, como exemplo de algumas igrejas, confissões e 

agregados que possuem capacidade de envolver muitas pessoas. Este processo vai ser 

importante para que os crentes possam ver que os líderes também falam dos assuntos 

relacionados com HIV.  

Questão 2 (Amade Suca): Porquê as outras congregações não participaram no encontro restrito ocorrido 

no dia 28? 

Resposta (Armindo Mahawa - PEPFAR): Estamos a trabalhar com a comunidade hindu, e 

resultante do último encontro pudemos incluir mais pessoas como exemplo do Sheik Ali. Se 

puder nos enviar os contactos de representantes que não estão incluídos nesta lista, será bem-

vindo.    

Considerações finais  
o Assegurar que as religiões estejam representadas, sabemos que partida não é possível que 

estejam todos, contudo é importante por forma a garantir que se passem informações 

correctas. Lembrar que este comité não substitui nenhuma estrutura religiosa já existente.  

o O comité terá a função de aconselhar e não de ser entidade implementadora, no entanto  estes 

aspectos podem ser amadurecidos em um fórum menor.  

o Deve haver a formalização do comité, ver as actividades previstas e partir para acção. Deve 

haver uma intervenção mais robusta da confissões religiosas.   



   
 

   
 

 

  



   
 

   
 

DIA 2 de Fevereiro de 2021 
 

1.  Agenda do encontro 

 

 

2.  Discurso de Abertura 

CNCS  

É necessário que tenhamos a capacidade para a implementar a Monitoria Liderada pela Comunidade, 

porém também deve ser necessário que esta monitoria possa ser um factor de mudanças. 

PEPFAR 

Na semana passada foi realizada uma reunião pela PLASOC, para falar de MLC e partilhar as experiências 

vividas. O dia de hoje pretende-se finalizar as discussões da semana passada onde espera-se: que a 

PLASOC faça um resumo deste encontro e que possa apresentar os resultados do piloto de MLC, a 

Namati possa partilhar os resultados que estão a obter da MLC e possa-se discutir as prioridades para o 

COP21.  

 

3.  Resumo do encontro de MLC do dia 27 de Janeiro de 2021 e ponto de situação da 

discussão 
PLASOC 

O encontro foi baseado em troca de experiências dos países vizinhos em termos de definições e como se 

espera que funcione ao nível da comunidade. Também foram apresentadas experiências a nível 

nacional, e notou-se que está ser feito o uso de vários instrumentos pelas organizações 

implementadoras e que estes não são comparáveis entre si. Tendo ficado o TPC que deve-se 

compatibilizar os instrumentos em uso e deve-se desenvolver a focalização da abordagem nas 

comunidades apesar da limitação de empoderamento, e não as organizações. Está ser programado um 

encontro com todos os possíveis implementadores, no âmbito do pacote do Fundo Global, pra discutir o 



   
 

   
 

que será feito em termos de coordenação, articulação com os outros actores e a questão alojamento da 

base de dados no CNCS. O convite será partilhado com os participantes em breve.  

CNCS 

Deve haver mais formação das organizações, no entanto é necessário verificar o que está previsto 

nestas formações para que haja uma melhoria na qualidade dos serviços, na qualidade das propostas, 

uma maior autonomia técnica e melhor compreensão sobre os conceitos por parte das OCBs. 

Questão 1 (Nweti): A Nweti faz a formação de várias OCBs e muitas estão em lugares de difícil acesso no 

entanto, seria possível se a Nweti pudesse estabelecer uma ponte entre o CNCS e OCBs para que estas 

possam ser integradas neste processo?  

O CNCS tem o conselho distrital de combate ao Sida, que servem como motores distritais com 

bastante envolvimento das organizações de base comunitária a nível do distrito, postos 

administrativos, vilas, etc. Pode-se sim acomodar estas organizações em zonas remotas ao 

processo.  

 

4. Resultados do Piloto de Monitoria Liderada pela Comunidade 

 

Comentários dos monitores:  

Lina Nuvunga e Golden Cossa: Das entrevistas que foram feitas a nível das US notou-se que:  

o Os utentes passam muito tempo nas US à espera do tratamento – por viverem distante levam 

2h a 3h para chegar às US e para ter o tratamento podem levar até 5 horas;  

 Há falta de médicos nas US, e os poucos médicos que existem, têm pouco tempo 

disponível durante a consulta, o que limita o utente para o esclarecimento de dúvidas;  

o As pessoas que vão para as consultas normais não são separadas das que vão para as consultas 

TARV;   



   
 

   
 

o Há muitos utentes que fazem o tratamento mas que desconhecem a sua carga viral, o conceito 

de carga viral, os resultados dos seus exames; 

PEPFAR 

As experiências que partilharam foram interessantes, no entanto, deve pensar como organizar as 

actividades de MLC para assegurar que a comunidade e populações beneficiarias estejam mais 

envolvidas. 

   

5. Resultados do CLM - Namati 

 

 

6.  Discussão: Acordos sobre a MLC para o COP21 
 

 

Jacky Sesonga - PEPFAR 

Este programa de MLC deve ser liderado directamente pela Sociedade Civil, e em Moçambique em 

termos de coordenação está ser apoiado pelo CNCS. O PEPFAR gostaria de obter concordância com os 

participantes deste grupo em como irá proceder a Monitoria Liderada pela Comunidade para o COP21 



   
 

   
 

em termos de: Mapeamento, Geografia e prioridades populacionais, plano de monitoria e avaliação, e 

harmonização (próximos passos). Isto é, o PEPFAR quer assegurar que o plano de COP21 está alinhado 

com o processo nacional, por forma que não haja actividades à parte do Plano Nacional.   

Em termos de Mapeamento, mencionar que será contratado um consultor a nível do Fundo Global que 

irá trabalhar com todos os membros para a finalização do mapeamento. 

Denise Namburete - Nweti  

Um dos elementos mais importantes em termos de harmonização, é a harmonização dos indicadores, 

ainda que as abordagens sejam diferentes para cada um dos parceiros, isto vai permitir um nível de 

comparabilidade nas US, nos distritos e nas comunidades. Irá também permitir avaliar o progresso na 

melhoria da qualidade de serviços ao longo dos próximos COPs/anos e irá auferir até que ponto as 

comunidades engajadas estão a influenciar a melhoria dos serviços.  

Outro aspecto a destacar é a base de dados que será gerida pelo CNCS, seria importante que esta 

pudesse permitir uma sinergia com o sistema do MISAU e se a mesma for baseada no DHS2, poderá 

alimentar diferentes indicadores à diferentes níveis do sistema  

Quanto a geografia, mencionar que se houver mais concentração nas US de grande volume, mais rápido 

vai se auferir quanto a viabilidade da MLC. 

 Rito Massuanganhe – CNCS 

Existem vários mecanismos de implementar a MLC e não tem como indicar qual é o mais recomendado. 

No entanto, deve haver um plano de monitoria ou um conjunto de indicadores comuns. Além disso, não 

podemos nos limitar em medir a satisfação do utente, pode-se considerar esta como a primeira fase, 

porém há passos subsequentes que devem ser desenvolvidos: deve haver melhoria no diálogo entre as 

diversas partes envolvidas na prestação de serviços, uma vez que pode ser um problema 

comportamental mas também pode ser um problema estrutural.  

É importante melhorar a coordenação, mesmo nesta fase inicial. Pois temos organizações que não se 

percebe o que exatamente o que está ser implementado em termos de Monitoria Liderada pela 

Comunidade. Isto é não temos informações palpáveis para que se faça uma comparação entre elas e por 

forma a identificar o que pode-se melhorar.  

Sabino Nhantumbo - Lambda 

Quanto ao piloto apresentado pelo Cesar, que pretende medir o nível de satisfação do utente, sugiro 

que se desenvolvam critérios para que se forma clara se identifique o tipo de utentes que será 

abrangido pelas entrevistas. A população chave é o foco, no entanto é necessário auferir até que ponto 

parte dos inquiridos compõe a população chave.  

No contexto de uniformização das ferramentas do MLC, mencionar que a Lambda tem uma ferramenta 

chamada REACT, que serve para monitorar o nível de violação dos DH perpetuado contra grupos de 

risco ou nos grupos que apresentam barreiras estruturantes naquilo que são os acessos aos serviços. 

Valeria a pena criar um espaço para que se faça a apresentação desta ferramenta, pois seria uma mais 

valia uma vez que para além do registo de dados de violação dos direitos humanos, inclui referência 



   
 

   
 

legal ou de saúde. Depois podiam-se pensar em definir indicadores que possam ser considerados no 

âmbito da orçamentação no próximo COP.  

Rondinho - PLASOC 

Gostaria de abordar a questão das PVHIV que estão em tratamento e que não sabem dizer sobre a carga 

viral. Isso indica que a informação divulgada pelo MISAU e por outras organizações não foi clarificada. 

Apresentaria a proposta que os demais financiadores disponibilizassem fundos as associações de PVHIV 

para disseminar as informações sobre a carga viral. É triste que passados 2 anos de implementação, as 

pessoas ainda desconheçam o conceito de carga viral. 

Reverendo Dinis Matsolo - OBF 

Enaltecer que as apresentações feitas mostram o valor da MLC, e isto mostra que pode haver melhorias 

quando a comunidade de forma organizada se envolve para monitorar a situação. Influenciar a mudança 

na sociedade constitui a participação do cidadão na governação.  

Joaquim Manhique - PLASOC 

A MLC pode estar focalizada nas US de maior volume porém deve haver espaço para que as novos 

intervenientes possam se adequar. Os técnicos no campo consideram que ainda há aspectos que não 

estão consolidados, então é necessário verificar se vale a pena optar pela expansão ou continuar a 

pilotagem, para evitar que se alastrem lacunas   

Há necessidade de haver um repositório ou um comité que presta atenção nas questões mais 

focalizadas de MLC, isso vai em linha com o que foi aqui discutido que independentemente da 

abordagem que a organização esteja a implementar, deve ser com o objectivo de responder a um 

determinado indicador comum.  

Para a PLASOC, dizer que temos que estar atentos para outras janelas de financiamentos e não só o 

PEPFAR e o GF.  

Cesar Mufanequico e Gilda Jossias - PLASOC 

O instrumento de pilotagem ainda não está finalizado e vai se continuar a trabalhar no sentido de 

refinar o mesmo. A coordenação do MLC está ser feita por via de duas plataformas de trabalho: 1- 

Grupo técnico constituído pelo CNCS, PEPFAR, UNAIDS e a 2- que serve para apresentar os resultados de 

cada uma das etapas.  

 

A articulação do piloto está sendo feita a nível da PLASOC, do CNCS e do MISAU com relação ao MLC, e 

serão partilhados convites para as demais entidades aqui presentes para que se tenha mais 

contribuições na fase de harmonização e alinhamento que se seguem.  

 

Verifica-se que há mais entidades preocupadas com a monitoria dos serviços, e é interessante este 

encontro pois serve para que possa-se pensar em uma abordagem mais colectiva e não individualista.  

 

7. Considerações finais  
o Deve haver um processo de esclarecimento como e onde novos intervenientes podem estar 

envolvidos  



   
 

   
 

o Harmonização dos indicadores comunitários com os processos de indicadores do MISAU.  

 MLC deve estar na base de dados do CNCS  

o Mapeamento vai continuar com a ajuda do GF através do consultor que será contratado 

o Deve haver um programa nacional, uma vez que temos diferentes abordagens. E deve estar 

claro que o MLC não deve ser um programa a ser implementado individualmente.  

  



   
 

   
 

DIA 4 de Fevereiro de 2021 

 

 Encontro sobre sistemas comunitários de saúde 
o Lourenço Sumbane 

 Intervenções de SMI parece que não atribui papel a OCBs. Como é que vão 
acautelar essa participação? 

o Rito Massuanganhe 
 Como podemos optimizar intervenções e assegurar que há eficiências na 

implementação. É preciso saber quem vai fazer o quê? 
 Existe falta de capacidade técnica nas OCBs e precisamos de criar capacidade 

para conseguirmos garantir que elas assumem papel de liderança na 
implementação de actividades no futuro. 

o Joaquim Manhique 
 Como podemos incluir o cancro cervical no portfolio de actividades que já são 

implementadas pela comunidade em termos de literacia e geração de demanda 
 A forma de garantir que as OCBs se desenvolvem é dar-lhes financiamento para 

implementar actividades. 
o Cesar Mufanequico 

 Criticou o nível de financiamento atribuído pelo small grants – 24,000 – não 
permite criar capacidade nas OCBs. Este dinheiro não permite pagar actividades 
da própria organização 

 Existem intervenções de literacia desenvolvidas por organizações 
moçambicanas e essas deveriam ser financiadas pelo Governo Americano. 

 Relacoes entre parceiros de implementação com as OCBs é uma organização de 
patrão empregado. 

o Jacky Sesonga 
 O desafio do financiamento das OCBs é antigo e no PEPFAR estamos já há algum 

tempo a aumentar o nosso apoio a entidades locais, incluindo ONGs, CBOs, e 
Governo 

 Estamos a ver como podemos melhorar o programa small grants para poder 
responder a alguns dos desafios que aqui foram levantados 

 Também estamos a apoiar a PLASOC e o próprio CNCS para se poder melhorar a 
capacitação da SC. 

o Amandio Fondo (chat) 
 Prezados compenheiros da Sociedade Civil, do meu ponto de vista, deve - se 

apostasy muito no investimento maior para as OCBs realizer actividades, muitas 
das OCBs nao tem pessoal qualificado para contratar porque nao existe recursos 
financeiros, existe projectos mais nao pagam subsidios para os coordenadores e 
pessoal envolvido nas actividades do projecto. O outro constragimento e a 
capacitacao institucional.  A verdade as OCBs na sao valorizadas no concreto, no 
papel sim existe uma vontade. 

o Gilda Jossias 
 Termos de procurar alternativas que garantam a sustentabilidade das OCBs. 
 Na questão da MLC, queremos uma abordagem padronizada, e temos de 

reflectir sobre como podemos uniformizar, até porque o FG também está 
financiar actividades neste contexto. 

o Jacky Sesonga 
 Precisamos de reunir com mais frequência com a sociedade civil para ouvir as 

suas sugestões para melhorar as intervenções comunitárias. 
 A sociedade civil já escolheu 7 representantes para participar nas discussões 

com a liderança do PEPFAR nos E.U.A. Pedimos p.f. que preparem uma 
apresentação com as prioridades da SC para o COP21. 



   
 

   
 

 Vamos também partilhar o SDS para que possam comentar e assegurar que as 
vossas contribuições estão contempladas. 

 


