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Instruções para os Grupos de 
Trabalho Provinciais



Objectivos do Trabalho em Grupo
• Resumir as prioridades provinciais do Programa de HIV a nível 

clínico / comunitário, conforme determinado nas recentes 
reuniões de planificacao e com referência a:
– Politicas Nacionais do MISAU, estratégias e planos nacionais, e 

directivas do PES;
– Estrategias e metas aprovadas para o COP18;
– Guiao do PEPFAR para o financiamento dos CoAg para as DPS

• Estabelecer consenso sobre as actividades principais para o 
alcance das metas e implementar a orientação do Ministério 
da Saúde

• Esclarecer os papéis e as contribuições programáticas 
esperadas para os parceiros de implementação e para o 
Governo

• Determinar os próximos passos na coordenação e monitoria 
da colaboração



Resultados Esperados

• Delinear as prioridades chave, intervenções e actividades 
provinciais/distritais/locais, incluindo a designação do 
responsável principal e secundário (incluir o PI do PEPFAR, 
OCB’s, DPS, e PI não PEPFAR,  como relevante) 

• Esclarecer quais as intervenções/actividades que serão 
apoiadas pelos PI’s do PEPFAR, pelo CoAg com as DPS, e 
por outros parceiros (exemplo FG / GFF, etc.) 

• Determinar os próximos passos e o prazo para finalizacao 
dos planos de trabalho do parceiro, e para a colaboração 
na planificação do PES.

• Mecanismos para monitorar a implementação coordenada



Principais areas técnicas a considerar *
 Cuidados e tratamento para adultos 
 Cuidados e tratamento pediátrico 
 PTV 
 ATS e ligações 
 Sistemas de Saúde 

• Recursos Humanos
• Sistemas de Informação
• Infrastraturas

 Prevenção 
 Ligações com a comunidade 
 Retenção

*3-4 slides devem ser apresentados em plenária



Formato para as Apresentações em 
Plenária



Prioridades Provinciais

Actividades Principais Localização  
(Distritos)

Responsabilidade 
primária

Responsabilidade 
Colaborativa

Prazo

Estratégia Prioritária :

Objetivos: 
Resultados esperados: 
Mecanismos de Coordenação e Monitoria:

Declaração do Problema: 



Preocupações que Persistem
Preocupações Próximos Passos Prazo

Participantes Próximos Passos Prazo

Estrutura de governaçao para a planificaçao contínua


