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4 PONTOS PARA DEBATE 

▪ Capacitação Institucional das OSCs

▪ Monitoria Liderada pela Comunidade.

▪ Fortalecimento de Sistemas Comunitários para o 

tratamento TARV e TB.

▪ Grupos populacionais específicos.



Capacitação Institucional das OSCs
▪ Acelerar a transição da implementação para os parceiros locais, 

treinamento e manutenção de recursos humanos necessários tanto 

para a provisão dos serviços, como para advocacia e pesquisa 

operacional. 

▪ Fortalecimento da representação e coordenação das OSCs 

(PLASOC-M, pontos focais e constituências) com vista ao alcance das 

metas 95-95-95 para 2030;

▪ O engajamento das OSCs na resposta as demandas da população 

para o alcance do controlo da propagação da infecção pelo HIV;  

▪ Massificar e reforçar a disseminação da carta do utente

▪ Capacitar as OSCs para campanhas de advocacia relativas a 

políticas, leis, regulamentações e normas sociais que dificultam ou 

impedem o acesso equitativo aos serviços de saúde; 



Monitoria Liderada pela Comunidade

Disponibilizar recursos para a MLC de modo a assegurar o acesso e 
disponibilidade de serviços de saúde de qualidade.

▪ Capacitação das OSC, comunidades e provedores de 
serviço para a implementação da MLC;

▪ Implementação da MLC pelas OCBs e Comunidades para 
impulsionar o nível de resposta ao HIV/TB;



Fortalecimento de Sistemas Comunitários

Disponibilizar recursos para alargar a participação das OCBs nos comités 
de saúde, co-gestão e TARV;

▪ Incrementar o investimento para o reforço dos sistemas comunitários 
de forma a garantir a sustentabilidade do próprio programa. Para 
efeito, investindo nas componentes de i) provisão de serviços ao nível 
da comunidade, ii) sistemas de apoio aos beneficiários que buscam 
os serviços no sector público e comunitário e, iii) melhoria do 
ambiente de implementação, incluindo adequação da resposta ao 
contexto do COVID-19.

▪ Fortalecer as capacidades das OCBs para apoiarem na recolha de 
amostras ao nível Comunitário.

▪ Capacitar e envolver as OSCs na campanha Indetectável igual a 
Intransmissível (I=I) 

▪ Elevar o valor das subvenções anuais para OCBs ate o máximo de 
100,000U$ anuais; 

▪ Reforçar a criação e fortalecimento dos Grupos de Apoio e Adesão 
Comunitário- (GAAC);



Grupos Populacionais Específicos
KP

▪ Implementar integralmente os compromissos assumidos no COP20 

para a componente de populações-chave, com especial enfoque 

na componente de implementação do KPIF, retenção nos cuidados 

e tratamento centrado no cliente e expansão do acesso ao PrEP.

▪ Melhorar o envolvimento das população-chave e suas redes no 

desenho das intervenções, definição da cobertura geográfica e suas 

metas, implementação e avaliação dos resultados. Para efeito, 

investindo no aumento de capacidades técnicas e simplificação da 

linguagem da informação disponibilizada.

▪ Melhorar a abordagem do programa para população-chave, de 

modo a responder necessidades e especificidades destas, mais 

concretamente a provisão de pacotes integrados de serviços de 

prevenção, tratamento e cuidados independentemente do 

seroestado.



Grupos Populacionais Específicos
RAMJs/Dreams

▪ Proporcionar o acesso à Educação Sexual Abrangente as RAMJs –

através de (I) acções que estimulem o diálogo familiares e sessões de

Educação parental sobre SSR; (II) treinamentos de Educadores de Pares

e/ou Associações Juvenis incluído para Adolescentes e Jovens com

deficiência em matéria de ESA, (III) expansão de clubes de interesse

juvenil nas escolas e na comunidade potenciando instituições da fé; (IV)

produzir e disseminar materiais de IEC sobre DSSR adequado para

adolescentes e jovens com deficiência.

▪ Melhorar o acesso à Serviços de Saude Sexual e Reprodutiva para

RAMJs – através de (I) melhoria e expandir dos SAAJs e reforçar com

Recursos Humanos, (II) disponibilização de preservativos em locais de

interesse juvenil; (III) criação de equipas de apoio/ acompanhamento

psicossocial e cuidados paliativos aos adolescentes e jovens, (IV)

abertura de cantinhos da Escola.



Grupos Populacionais Específicos
OBFs

Providenciar recursos para um melhor engajamento das OBFs como

agentes de mudança na mobilização e sensibilização das comunidades,

com vista a melhoria da qualidade de vida e saúde na comunidade de:

▪ PVHIV e outros grupos prioritários;

▪ Na massificação da distribuição de ARVs em  farmácias publicas; 

▪ Na massificação do auto-teste, adesão e retenção em TARV.

PVHIV

▪ Revitalizar a comunicação de massas e interpessoal;

▪ Insistir na estender os horários para serviços direcionados a PVHIV;

▪ Reforçar os modelos de engajamento masculino (homens 

campeões/educadores de pares, OBFs)



Muito Obrigado


