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Prioridades da Sociedade 
Civil para o COP 23 - PEPFAR

A Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde e Direitos
Humanos-PLASOC-M, tem como um dos objectivos,
garantir o acesso aos serviços de saúde de qualidade para
os Moçambicanos e como desafio, assegurar o acesso aos
cuidados e tratamento de pessoas vivendo com HIV e TB.

A constituição/composição da PLASOC-M, responde à
necessidade de contribuir para a existência de uma SC
organizada, mais interventiva e representativa e que age
como um interlocutor credível junto do Governo de
Moçambique e seus parceiros internacionais, para a
provisão de serviços de saúde adequados à população
moçambicana.

Notas Introdutórias
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❑ Organizações de Base Comunitária

❑ Organizações Baseadas na Fé

❑ Organizações Lideradas pela P. Chave (MTS, HSH, TG, REC e PID)

❑ Organizações de RAMJ (Raparigas, adolescentes e mulheres jovens)

❑ Organizações ou redes de organizações de primeira infância

❑ Organizações de PVHIV e TB

❑ Organizações de Pessoas com Deficiência

❑ Organizações de Direitos Humanos e Género

Constituição/Composição da PLASOC-M 

Prioridades da Sociedade 
Civil para o COP 23 - PEPFAR
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Prioridades Temáticas para o COP23

1. Prevenção

2. Cuidados e Tratamento

3. Fortalecimento de Sistemas Comunitários de Saúde

4. Fortalecimento das Capacidades das OSC - foco nas OCBs

5. Género e Direitos Humanos

6. Informação e Comunicação

Abordagem Transversal: Direitos Humanos, Género e Pessoas com 
Deficiência 

Prioridades da Sociedade 
Civil para o COP 23 - PEPFAR
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1- Prevenção

❑ Financiamento do programa  piloto de Carbotegravir CAB- LA 
(PrEP Injectável)

❑ Financiamento de acções de literacia da PrEP lideradas pela P. 
Chave

❑ Melhoraria  da cadeia de distribuição e criação da demanda 
da ATHIV

❑ Desenvolvimento da tutoria clínica para a PPE

❑ Incrementar o apoio de ações de prevenção combinada, como
estratégias para subsidiar a ampliação da actuação das OCBs
(parceiros/contactos e ATHIV)
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Prevenção (Cont…)

❑ Garantir a disponibilidade e o fornecimento de insumos de
prevenção para população em geral e P. Chave em
particular.

❑ Promover e investir em acções de educação e comunicação
em saúde para a mudança social e de comportamento,
atitudes e práticas (incluindo educação sexual abrangente
nas escolas – intervenções combinadas com MINEDH.

❑ Fortalecer a prevenção primária para rapazes e RAMJ com
intervenções nas escolas e comunidades, incluindo espaços
religiosos.
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Prevenção (Cont…)

❑ Massificar mensagens de prevenção, identificação,
encaminhamento e de resolução de casos de VBG, com
participação de lideranças religiosas.

❑ Produzir uma versão da campanha “Somos Iguais” centrada
nas lideranças religiosas, parlamentares (incluindo o
parlamento infantil), líderes comunitários, membros do
Governo e outros fazedores de opinião;

❑ Empoderar as lideranças religiosas em serviços integrados de
saúde;

❑ Promover acções de incentivo a testagem (ATS-C).
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❑ Envolver e engajar as lideranças religiosas na disseminação de
mensagens para criação de demanda aos serviços de
prevenção e TARV;

❑ Inclusão de acções que respondam às necessidades de
pessoas com deficiência (financiamento para expansão de
cursos de línguas de sinais aos provedores de saúde, inclusão
de linguagem braille nos rótulos dos fármacos);

❑ Estabelecimento de espaços seguros e de protecao para a P.
Chave;

❑ Expansão de serviços integrados nas brigadas moveis;

❑ Expansao e rastreio e tratamento das Hepatites Virais.
Prioridades da SC - COP23

Prevenção (Cont…)



Cuidados e Tratamentos

❑ Promoção da continuidade da campanha I=I (indetectável=
Intransmissível) liderada por PVHIV e População-Chave;

❑ Desenvolver Intervenções nos cuidados paliativos para HIV/TB
avançado;

❑ Expansão e fortalecimento de intervenções especificas para COVs
(crianças chefes de família e crianças dependentes de cuidadores), com
o envolvimento das lideranças religiosas;

❑ Empoderamento de PVHIV em matérias de Carga Viral e MDS;

❑ Reforço da tutoria clínica para o pedido da Carga Viral para provedores
de saúde;

❑ Criação de um sistema electrónico de seguimento de pacientes online;

❑ Expansão a implementação da estrategia de redução de danos em
PIDs.
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Cuidados e Tratamentos (Cont…)

❑ Expansão de serviços integrados nas brigadas moveis;

❑ Promoção do rastreio e tratamento das Hepatites Virais;

❑ Expansão dos servicos de 3HP e Vitamina B6 em todas US;

❑ Promoção da literacia sobre o tratamento liderada pelas PVHIV, P.Chave
e Lideranças Religiosas;

❑ Reforço do APSS Comunitário (uso da abordagem familiar);

❑ Condução de intervenções especificas para garantir adesão e retenção
aos cuidados e tratamento/mulheres vivendo com HIV - MVHIV viúvas e
solteiras;

❑ Capacitação de homens campeões para liderar diálogos comunitários e
rodas de conversa;

❑ Promoção do envolvimento de homens campeões na realização de
visitas domiciliares a pacientes HIV avançado.
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❑ Promoção da literacia sobre o tratamento de HIV com recurso a rádios
comunitárias em linguas locais, com o envolvimento das lideranças
religiosas e comunitárias;

❑ Capacitação de RAMJ campeãs para liderar diálogos comunitários,
rodas de conversa e outras abordagens de engajamento comunitário;

❑ Capacitação de lideres religiosos campões para liderar diálogos
comunitários e rodas de conversa;

❑ Capacitação de OSC lideradas pelas PVHIV, P.Chave e lideranças
religiosas em cuidados paliativos e doenças avançadas;

❑ Disponibilização de incentivos e material para pacientes campeões
(paciente aderente as consultas e ao TARV e com Carga Viral
Suprimida);

❑ Aumento, capacitação e fortalecimento de intervenções dos parelegais.
Prioridades da SC - COP23
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Fortalecimento de Sistemas 
Comunitários de Saúde

❑ Aumento do nível de conhecimento e uso do DHIS2 nas

OSC;

❑ Apoio a MLC – Monitoria Liderada pela Comunidade;

a. Expansão da MLC em US com maior volume PVHIV, oferta de serviços

integrados, abandonos e pacientes com baixa supressão viral, com o

apoio das lideranças religiosas;

b. Capacitação de OCBs para a monitoria da qualidade dos serviços

prestados nas US (disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e

adequabilidade), incluindo US sob gestão de congregações religiosas;

c. Uso dos resultados do MLC para motivar/impulsionar mudanças a

nível local.
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Fortalecimento de Sistemas 
Comunitários de Saúde (Cont…)

❑ Fortalecimento da capacidade de intervenção das OSC em

resposta as mudanças climáticas (abordagem integrada de

emergência e saúde)

❑ Apoio técnico e financeiro às OSC para participarem nos

comités operativos de emergência em saúde pública-COE-

SP

❑ Promoção da criação de serviços de apoio a mobilidade de

pacientes das comunidades as US (ambulância motorizada

4X4)
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Fortalecimento das 
Capacidades das OSC

❑ Fortalecimento da capacidade das OSC para a sua melhor

participação na promoção da saúde, prevenção, diagnóstico,

atenção e tratamento de HIV/ITS;

❑ Desenvolvimento de açcões especificas de advocacia para

reconhecimento e registo de organizações lideradas por PC

❑Capacitação e financiamento das OCBs, incluindo OBFs, em

habilidades para engajamento em ações de advocacia com outros

sectores;

❑ Recursos Humanos (RH): dotar de habilidades e conhecimento os

RH para que estes possam apresentar propostas inovadoras que

respondam à demanda da população-chave e população vulnerável,

a fim de alcançar as metas para o controle da epidemia de HIV.
Prioridades da SC - COP23



Fortalecimento das 
Capacidades das OSC (Cont…)

❑ Capacitação de OBFs de modo a serem interactivas e apoiar

os programas de saúde a nivel de base (subvenções geridas

por OBF);

❑ Capacitação de redes/OSC para cadastros (DUNS, SAM,

NCAGE e EIT) e no preenchimento de formulários SF424 para

facilitar o acesso aos financiamentos do Governo Americano;

❑ Actualização e formação das OSC sobre regras e modalidades

de acesso ao financiamento do PEPFAR;

❑ Dotar as OSC de meios de trabalho paea aumentar a sua

eficácia – equipamentos, materiais de escritório e meios

circulantes.
Prioridades da SC - COP23



Género e Direitos 

Humanos

Prioridades da SC - COP23

❑ Abordagem de praticas nocivas de VBG que propiciam a vulnerabilidade das
raparigas e consequentes gravidezes e casamentos prematuros;

❑ Promover o uso das media sociais e rádios comunitárias para debates sobre
praticas nocivas de VBG;

❑ Promover a criação de comités de VBG, distrital e provincial para debater e
dar seguimento a questões de VBG;

❑ Envolver a PRM, PGR, Saúde, Educação, líderes comunitários e religiosos e
outros sectores nos espaços de diálogo sobre a VBG.

❑ Desenvolvimento de accoes de advocacia com Ministerio da justica para
minimizacao do impacto da lei 3/97 para os usuarios de droga, bem como
para o registo de organizações de população-chave;

❑ Elaboração de um instrumento legal para reduzir a criminalização do trabalho
de sexo;

❑ Adopção e implementação de sistemas/plataformas de registo e seguimento
de casos de violação de direitos humanos;



Informação e 

Comunicação inclusiva

❑ Produzir  de material IEC inclusivo (tradicional, incluindo vídeos e material audio-
visual) aposta na digitalização;

❑ Promover Debates radiofónicos e televisivos;

❑ Realizar de segmentação de mensagens usando os medias sociais, tv, radio 
comunitaria, unidades moveis e teatro;

❑ Promover mensagens em linguas locais e linguas de sinais;

❑ Produzir e   promover mensagens especificas para adolescentes e Jovens dentro
da escola;

❑ Promover e expander  feiras de saúde comunitárias;

❑ Promover abordagens de Comunicação para adolescentes e Jovens;

❑ Fazer o uso de novas medias socais acessiveis e usados em larga escala pelos 
adolescentes e jovens;

❑ Promoção de intervenções virtuais para o alcance de PVHIV, População-chave, 
pessoas com deficiencia e afectadas por TB.
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Muito Obrigado
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