
ONUSIDA: Visão e Direcção Estratégica 

CNCS\MISAU\PEPFAR Encontro dos parceiros de Moçambique, 

Junho 19 – 21 



Parabens! 
• Pela aprovação do COP2018!

• Na Reunião de Planejamento Regional, o Governo, a equipe 
do PEPFAR, as OSC e os parceiros concentraram-se no que 
está a funcionar mas também no que se precisa modificar.

– “O GovM assumiu as mudanças políticas, mas expandiu também o 
trabalho com as populações chave”

• Os comentários de Washington foram muito positivos…

– “Sua apresentação foi uma das melhores análise críticas que tivemos, 
mostrando uma profunda compreensão do que tem que acontecer 
para acelerar o progresso. O seu último COP estabeleceu metas 
ambiciosas e tem sido impressionante ver o que foi alcançado para 
atender os Moçambicanos”. 

– “U.S. agencias teem hoje uma única voz”.



Implementação da Declaração de Compromisso sobre o 
HIV/SIDA e as declarações políticas sobre o HIV/SIDA

“Na metade do caminho para os compromissos de aceleração de 2020, o mundo 
está fazendo um forte progresso para acabar com a epidemia de AIDS até 2030.” 

“Há ganhos em grande parte dos 10 compromissos assumidos na Declaração 
Política de 2016 sobre o HIV/AIDS: o caminho mais rápido em acelerar a luta 
contra o HIV é acabar com a epidemia de AIDS até 2030.” 

“A maioria das PVHIV tem acesso ao tratamento e as mortes por SIDA 
diminuíram em um terço desde 2010, mas a plena realização das metas 90-90-90 
até 2020 requer ainda:

• a expansão de abordagens centradas na comunidade 
• abordagens para a testagem centradas nas pessoas 
• intervenção imediata e retenção de cuidados e 
• adesão ao tratamento”
Secretário Geral, encontro UNGA , 12 Junho 2018



Colaboração da ONUSIDA

• Qual é o papel da ONUSIDA?

• Como podemos reforçar nossa colaboração ?

• Nossas recomendações para 2018



Qual é nosso papel?



ADVOCACIA

Fast-Track: adopção de metas 
ambiciosas

- 90’90’90: 
- Mobilizir um revoluasção na

testagem ao HIV para alcançar
as metas propostas

- Rapid transition to TLD

- Primary prevention 

- Não deixar ninguém por traz
- (PID, reclusos, prisoneiros)

- Key locations approach 

- Focus on adolescent girls and 
young women (DREAMS)



ADVOCACIA
Fast-Track: adopção de metas 
ambiciosas

- Terminando o HIV Pediátrico 
("Iniciativa Livre para Brilhar")

- Salvaguardar os direitos 
humanos e promover a 
igualdade de gênero por meio 
de modelos de prestação de 
serviços centrados nas 
pessoas, estruturas jurídicas e 
em  políticas de apoio.



INFORMAÇÃO 
ESTRATEGICA

• Apoio ao Governo na 
elaboração de informação 
estratégica para orientar a 
planificação estratégia e 
programática;

• Abordagem baseada na 
localização (location 
approach);

• Qualidade de dados;

• Metas de controle de 
epidemia - cenários para 
além de 2020

• Capacitação na área de 
informação estratégica;

• Apoio no reporte dos 
compromissos do país.



Geração de dados e analises para informar a 
planificação estratégica 



Com quem trabalhamos

• Diferentes setores: MISAU

• Grupo Técnico Multisectorial (GTM)

• Grupo Assessor de Informação Estratégica (GAIE)

• Observatório Nacional da Saúde

• Programa HIV/PTV, TB, CNCS



PROMOÇÃO 
DE 

PARCERIAS

• UNJT no HIV

• Fundo Global Mecanismo de 
coordenação do país – MCP

• Parcerias e apoio com a 
sociedade civil– PLASOC

• Ouvindo os jovens....“Nada 
para mim senão estou 
envolvido”



Nossas recomendações



1. Prevention is Key 

Os Moçambicanos 

que testaram 

negativo 

necessitam de 

serviços de 

prevenção, na 

cascata de 

prevenção e como 

alcançar estas 

pessoas.



2. Fechar lacunas financeiras e contribuir para uma melhor 
sustentabilidade dos programas.

source: CNCS, NASA 2004-2006 (2008); CNCS, NASA 2007-2008 (2010); CNCS, NASA 2010-2011 (2014); CNCS, NASA 2014 (2016); CNCS, GAM, indicator 8.1 (2017)

Gastos em HIV em 2016 e Recursos necessários em 2018-2020 
• Priorizar programas com 

base nas lacunas 
financeiras

• Reforçar o sistema de 
saúde, evitando 
sistemas paralelos

• Encontrar novas 
eficiências nos 
programas e economias 
de escala nos planos de 
implementação

0

100

200

300

400

500

600

2016 2018 2019 2020

Expenditure Resource Needs
Estimates

U
SD

 m
ilh

õe
s

Coordenação nacional
da resposta

Reforço dos sistemas

Habilitadores criticos e
sinergias

Prevenção da
transmissão sexual

Prevenção da
transmissão vertical

Diagnostico, cuidados e
tratamento



3. Reforçar a ligação com outros programas

• Reforçar a harmonização e alinhamento com outros 
programas (FG, ONU, etc.);

• Reforçar a compartilhar boas praticas sobre os programas;

• Enfrentar o estigma e a discriminação exige um esforço 
coletivo - sociedade civil, o governo e outros intervenientes -
para se chegar onde se pretende.



Inovação e integração

• Inovação para ajudar a 
impulsionar nossas metas 
90-90-90 - aprendizado 
Sul-Sul para criar novas 
oportunidades..

• Envidar esforços para 
acabar com a tuberculose, 
outras co-infecções e co-
morbidades

• Apoiar a integração do 
câncer cervical



Obrigada


