
 

 

 

 

Caros Facilitadores de Seminários SID/MR, 

Muito obrigado por acolher/facilitar os seminários do SID/MR 2021. O seguinte guia destina-se a 

ajudá-lo enquanto se prepara e acolher os seminários deste ciclo. Por favor, note que isto se 

destina apenas a uma ajuda e que, em última análise, no espírito da máxima flexibilidade que 

tem sido promovida em todo o PEPFAR nos últimos meses, deve confiar no seu melhor 

julgamento e no dos seus co-facilitadores enquanto trabalha com as partes interessadas para 

agendar estes Seminário e completar os instrumentos.  

Cumprimentos, 

Gabinete de Sustentabilidade Financeira e Programático da OGAC 

 

  

Guia do Facilitador SID 2021 



Planeamento para os Seminários SID/MR 

O SID 2021 deve ser concluído e submetido o S/GAC o mais tardar até 1 de novembro de 2021. 

As submissoes antecipadas numa base contínua são bem-vindas e, de facto, encorajadas.  

É importante reconhecer que as conclusões do SID apenas refletem uma parte do valor da 

ferramenta; o processo de completar o SID, a análise e discussão que implica são tão significativos 

quanto as próprias pontuações. Além disso, como parte do próximo processo de planeamento 

do COP 2022, o S/GAC fornecerá informações detalhadas sobre como triangular as conclusões 

do SID com os resultados da Tabela 6 da OU, Matrizes de Responsabilidade, Indicadores MER e 

despesas FAST para alinhar recursos com foco no estabelecimento de programas sustentáveis de 

HIV.   

Os países que utilizaram um processo participativo para concluir o SID 2019 consideraram que o 

diálogo dedicado à sustentabilidade foi uma experiência positiva que muitas vezes foi recebida 

com entusiasmo pelas partes interessadas. Espera-se que as equipas PEPFAR envolvam diversas 

partes interessadas no âmbito do processo SID 2021, reforçando que o SID representa uma 

oportunidade para todos os parceiros identificarem e priorizarem conjuntamente 

vulnerabilidades e pontos fortes da resposta nacional, com o objetivo de avançar o objetivo 

comum de sustentabilidade financeira e programática da resposta ao HIV/SIDA. Dado que o SID 

exige um amplo envolvimento das partes interessadas e apoia um diálogo nacional, o S/GAC e a 

UNAIDS estão a coordenar formalmente os seus esforços para promover a coliderança da 

implementação das partes interessadas a nível nacional. As equipas devem considerar os 

seguintes fatores à medida que começam a planear para o SID 2021: 

• Engajamento com o “Front Office”: Uma lição importante aprendida durante os ciclos 

anteriores de implementação do SID foi que o envolvimento precoce da liderança da 

Embaixada (ou seja, o Chefe de Missão ou Chefe Adjunto da Missão) pode ser 

extremamente valioso na garantia de adesao do governo, dissipando equívocos, e 

enquadrando o SID como um exercício mútuo em vez de um "boletim de relatório" 

externo. É fundamental transmitir que o SID não determina a dimensão global do envelope 

anual de recursos PEPFAR num país; pelo contrário, como referido acima, destina-se a 

ajudar a identificar prioridades e a informar os investimentos do PEPFAR dentro desse 

envelope de recursos. 

• Papel da ONUSIDA: Os processos anteriores de implementação do SID revelaram que a 

co-convocação de partes interessadas com a ONUSIDA provou ser uma das melhores 

práticas. Para o SID 2021, espera-se que as equipas do PEPFAR, nos paises, trabalhem com 

os escritórios locais da ONUSIDA para co-convocar o processo para completar os SIDs.  As 

equipas da PEPFAR devem contactar os seus homólogos da ONUSIDA no país o mais cedo 

possível para começar a planear as atividades necessárias para reunir e preparar todos os 



materiais de recursos, e para organizar e facilitar as reuniões dos seminários com os multi-

parceiros do SID e da MR. 

• Processo Participativo: O processo participativo de conclusão do SID deve incluir o 

governo (todos os ministérios relevantes, incluindo o Ministério da Saúde e do Ministério 

das Finanças, e os parlamentares), conselhos e instituições reguladoras profissionais, e 

principais partes interessadas, incluindo a sociedade civil (ONG e OBFs), o sector privado 

(sem fins lucrativos e com fins lucrativos), os doadores bilaterais, e o Fundo Global e 

outros doadores multilaterais. Dependendo do contexto do seu país, pode ser apropriado 

basear-se num evento ou processo existente; por exemplo, aproveitando reuniões de 

planeamento já planeadas no país ou eventos de planeamento estratégico realizados com 

o governo e as principais partes interessadas. Os grupos de trabalho de sustentabilidade 

liderados pelo governo, o PEPFAR ou as organizações multilaterais podem também 

proporcionar um fórum adequado.  

Parte do benefício de um seminário participativo SID é que ele serve como uma das 

primeiras reuniões de partes interessadas antes do planeamento do COP. As equipas 

pepfar são encorajadas a considerar formas de alavancar as discussões do SID, tanto 

numa perspetiva de monitorização do progresso como para identificar questões-chave 

para o planeamento do COP. 

• Recolha de dados: A recolha de informações necessárias para completar o SID 

provavelmente levará algum tempo. Recomenda-se vivamente que documentos e  dados 

chaves sejam previamente recolhidos para servirem de base nas discussões dos 

indicadores individuais. As fontes de dados citadas no seu  SID 2019 concluído seriam um 

ponto de partida útil. As equipas do país são encorajadas a consultar todas as partes 

interessadas para garantir que a recolha de dados inclui todas as fontes de dados 

relevantes. 

• Prazo: As equipas PEPFAR deverão completar o SID 2021 na preparação para a sua 

chamada do 4˚Trimestre do Ano Fiscal 21 DE POART e o mais tardar a 1 de novembro de 

2021. A ferramenta SID foi lançada para as equipas PEPFAR em julho de 2021, o que dá às 

equipas tempo e flexibilidade sem precedentes para completar o processo SID. 

• Matriz de Responsabilidade: A Matriz de Responsabilidade (MR) é uma ferramenta 

introduzida em 2019 que todos os países PEPFAR serão novamente convidados a concluir 

no momento do seminario SID. Os resultados da MR devem ser integrados na discussão 

sobre sustentabilidade e incluídos na consulta final das partes interessadas do SID para 

ajudar a mapear a estratégia de sustentabilidade do país. Para mais informações, consulte 

a ferramenta MR e o documento de orientação MR separado. 



• Organização de Reuniões: Para reduzir os encargos de resposta para os participantes no 

processo de conclusão do SID, recomenda-se que subgrupos separados sejam 

organizados de acordo com os quatro domínios SID, compostos por indivíduos que 

trabalham e que são conhecedores de cada área.  No entanto, isto não impede um processo 

colaborativo. Todas as partes interessadas relevantes devem ser incluídas em cada 

subgrupo. Cada grupo de domínio discutiria e completaria as perguntas para cada 

elemento dentro do seu domínio. Recomenda-se que um ou dois facilitadores sejam 

identificados para liderar cada grupo. Os facilitadores não precisam de ser funcionários 

da USG e, em circunstâncias extraordinárias, podem ser solicitados ao Gabinete Central; 

um grupo diversificado de facilitadores é encorajado. Todas as partes interessadas devem 

então reunir-se para discutir e chegar a um consenso sobre a submissão final completa. 

As equipas do país devem notificar o S/GAC logo que marquem datas para os seus 

seminários com os parceiros. 

• Plataforma de Workshop e Agendas de Encontros de Prazo e Formação: Dado os 

impactos contínuos da pandemia COVID-19, espera-se que a maioria, se não todos os 

países completarão os workshops SID e MR virtualmente.  Recomenda-se que, quando os 

líderes de equipa de campo planeiam os seminários, considerem as lições aprendidas com 

as reuniões de planeamento virtual cop 21. Estas lições devem ser usadas para informar 

decisões como quais as plataformas virtuais que são melhores para o seu contexto e as 

partes interessadas, quanto tempo cada reunião deve decorrer, caso as reuniões 

decorram ao longo de uma ou duas semanas, como atribuir tempo para diferentes 

discussões SID e MR. 

Anteriormente, a S/GAC sugeria uma agenda de dois dias ao longo das seguintes linhas:  

o Dia 1 (Todo o dia) – Completar SID com grupos menores para diferentes domínios: 

Rever e discutir as conclusões do rascunho SID e chegar a consenso sobre a 

submissão final. 

o Dia 2 (Manhã) – Discutir e finalizar a Matriz de Responsabilidade. 

o Dia 2 (Tarde) – Planeamento da Sustentabilidade: Iniciar discussões sobre 

investimentos prioritários para aumentar a sustentabilidade financeira e 

programática da resposta nacional — incluindo investimentos do PEPFAR, GFATM 

e governo anfitrião. 

Máxima flexibilidade é encorajada no agendamento das reunioes de trabalho. Assim, a 

liderança da equipa de campo poderia escolher entre uma variedade de modelos de 

workshop, tais como: 

o Uma "semana SID/MR" alargada, com reuniões para um número menor de horas 

por dia que poderiam contar com diferentes temas. Por exemplo, isto poderia 



incluir um foco em um ou dois domínios SID por dia (permitindo níveis mais altos 

de participação para aqueles que teriam anteriormente que escolher apenas uma 

discussão ), e dois dias de reuniões mais curtas focadas em MR. 

o Uma série alargada de eventos temáticos ao longo de várias semanas: Dada a 

janela de três meses e meio desde o lançamento de ferramentas até à data de 

vencimento final, as equipas também têm a opção de agendar o workshop em 

horário irregular, desde que os elementos centrais estejam cobertos, concluídos 

e submetidos.  

 

Quadro 1: Participantes potenciais em grupos  de domínio 
Domínio da 
Sustentabilidade 

Sugestao da participação do 
governo  

Sugestao da participação dos 
principais parceiros 

Gugestao da participação do USG 

A. Governação, Liderança e 
Responsabilização 

Lider do governo na abordagem 
da responsabilização e 
transparência, Departamento de 
Finanças do MISAU, chefia do 
MISAU, departamento do 
governo que trabalha no 
combate à corrupção, célula de 
planeamento MISAU, órgão 
coordenador nacional da SIDA, 
Comissão de Planeamento, 
Ministério da Defesa, 
parlamentares 

Rede de PVHIV; organizações da 
sociedade civil envolvidas no 
desenvolvimento de políticas; CSO 
empenhado no acompanhamento 
da implementação de políticas; 
lider político e ou de planeamento 
da ONUSIDA, organizações da 
sociedade civil que trabalham na 
prestação de contas no sector da 
saúde; sector privado 

Oficial Político e/ou Económico da 
Embaixada dos EUA; Oficial da 
Democracia , Direitos e Governo da 
USAID; Liderança do HSS 
Governance do PEPFAR; Liderança 
de seguimento da política do 
HIV/SIDA; DCM/diplomata de alto 
nível; POC do fortalecimento da 
liderança; Liderança do DOD 
HIV/SIDA 

B. Sistema Nacional de 
Saúde e Prestação de 
Serviços 

Força de trabalho do MISAU, 
Liderança tecnica da cadeia de 
suprimentos, qualidade e 
laboratório; Liderança de 
serviços de HIV / AIDS 

OMS (Liderança de qualidade), 
ONUSIDA (prestação de serviços), 
Fundo Global 

HSS (mão-de-obra de saúde, cadeia 
de suprimentos, prestação de 
serviços, qualidade, laboratórios) 
lidera; Corpo da Paz; liderança de 
área técnica 

C. Financiamento 
Estratégico e Abertura do 
Mercado 

Ministério das Finanças 
encarregado da saúde/HIV, 
Departamento de Finanças do 
MISAU, Departamento de 
Planeamento do HIV/SIDA, 
conselhos reguladores 
governamentais envolvidos na 
mão-de-obra de saúde, cadeia de 
fornecimento/medicamentos e 
provisao de prestação de 
serviços.  

Liderança do Banco Mundial e 
ONUSIDA para alocação/eficiência 
técnica, mobilização de recursos 
domésticos; Fundo Global; sector 
privado; Conselhos reguladores 
não governamentais envolvidos na 
mão-de-obra de saúde, cadeias de 
abastecimento/medicamentos e 
provisao de prestação de serviços – 
tanto os sectores privados como o 
sector público. 

Coordenador do PEPFAR, líder do 
financiamento da saúde, 
economistas da saúde, liderança 
das agências do PEPFAR 

D. Informação Estratégica Departamento de planificacao e 
cooperacao (MoH), Gabinete de 
Censos, Gabinete de Estatística, 
Ministério das Finanças, INS POC 

OMS (Liderança do NHA), ONUSIDA 
(liderança da NASA), Banco Mundial 
(liderança do financiamento da 
saúde) 

Ligação SI, Liderança do HMIS, 
Liderança do IAS/DHS, liderança de 
finanças de saúde, liderança da EA, 
Liderança de vigilância do CDC 

E. Matriz de 
Responsabilidade 

MISAU e MOF Fundo Global FPM, Pessoal do País 
da ONUSIDA 

Coordenador do PEPFAR 

 

 

 

 

 



Objetivos e Materiais Necessários antes dos Seminários 

OBJETIVOS SID 2021 ▪ Apoiar os paises na compreensão do seu panorama de 
sustentabilidade financeira e programática 

▪ Identificar áreas prioritárias para o investimento do PEPFAR nos 
países e acompanhar o progresso 

▪ Servir como um instrumento de advocacia ou negociação 
diplomática para informar o diálogo com o governo e os homólogos 
multilaterais 

▪ Comunicar os progressos no sentido de um controlo epidémico 
sustentável para as partes interessadas 

MATERIAIS NECESSÁRIOS ▪ SID 2019 & SID 2021 

▪ Participantes/Parceiros sugeridos para cada domínio (Anexo A no 
final deste guia) 

▪ Table 6? 

▪ Matriz de Responsabilidade? 

 

 

Lista de verificação de facilitadores para apreciação antes dos workshops 

 Identificar um coordenador lider de facilitação 

 Identificar os co-facilitadores que serão capazes de liderar discussões, trazer pontos para 

esclarecimento ou resolução durante as sessões, e facilitar sessões de  grupos, se 

necessário 

 Designar uma pessoa como proprietária da ferramenta principal, que irá gerir as entradas 

e o controlo da versão conforme necessário. 

 Estabelecer dois redatores de notas para todas as sessões plenárias, e um redator de nota 

para quaisquer conversas menores ou sessões de grupos 

 Desenvolver uma apresentacao relevante ao Pais (visão geral de 2021 SID/MR) adaptado a 

partir da apresentacao de orientação S/GAC. 

 Rever os documentos das suas sessões com pelo menos um ou dois dias de antecedência e 

trazer pontos para esclarecimento ou verificação com o coordenador lider de facilitação 

e para o grupo facilitador. 

 Preparar-se antecipadamente sobre como facilitar os pontos de discussão difíceis (por 

exemplo, "influência" e apoio à sociedade civil por parte do governo, responsabilização 

do governo e organizações internacionais, incluindo o PEPFAR, etc. ),  com o grupo 

facilitador. 

 Se necessário, reunir-se com diferentes partes interessadas (por exemplo, sociedade civil, 

sector privado, agências governamentais) separadamente com antecedência para ouvir 

preocupações/foco específicos que possam ter, que podem ser discutidos em grandes 

grupos, de modo que os facilitadores possam preparar-se melhor para elevar esses 

pontos. 



 Considerar organizar reuniões com facilitadores anteriores no se ou outros paises que 

estiveram presentes nas reuniões anteriores do SID/MR (2017 e/ou 2019) para discutir as 

lições aprendidas. 

 Planear para participantes alternativos para cada grupo de interessados chave, caso os 

participantes primários não possam assistir à reunião  no  último minuto. 

 Completar o MR com o seu pequeno grupo de trabalho RM (isto é, com representantes 

da PCO, MISAU, MOF, gestor de portfólios  do Fundo Global e ONUSIDA) antes da reunião 

com todos os intervenientes, e antes da conclusão dos workshops, apresentar os 

resultados e cheguar a um consenso final sobre as respostas da MR. 

 Garantir que exista tempo suficiente para uma discussão final significativa com a 

participação de todos os principais intervenientes. 

 Ter documentos de orientação SID e MR, em mao, durante as fases de planeamento, 

completude e submissão, uma vez que devem conter a maioria das respostas às 

perguntas que possa ter. 

 

Questões de discussão orientadoras: 

"Quem é o responsável? " é uma questão fundamental em todas ferramentas. Outras questões de 

discussão orientadoras potenciais para a sua consideração incluem: 

• O que impede as entidades nacionais de serem responsáveis por uma atividade de HIV?  

(por exemplo, um problema de financiamento? Uma questão política/legislativa e/ou 

falta de vontade política? Falta de infraestruturas físicas? Falta de capacidade/know-how 

técnico?  

• Quais foram as principais descobertas para cada domínio?  Quais parecem ser pontos 

fortes de sustentabilidade particulares (com base em pontuações de elementos e/ou suas 

observações no país)? Que elementos mostram vulnerabilidades à sustentabilidade a 

longo prazo?   

• Entre os elementos SID identificados como vulnerabilidades de sustentabilidade, que as 

partes interessadas consideram prioritárias para abordar? Com base nos indicadores que 

compõem estes elementos, que aspetos específicos destes elementos requerem 

melhoria/investimento?  

• Quais são as prioridades entre os parceiros? Estão alinhados ou em conflito? 

Complementam-se? 

• O governo ou algum parceiro de desenvolvimento já está a trabalhar para reforçar estes 

elementos prioritários? Como é que esses esforços se alinham com as vulnerabilidades 

específicas identificadas no SID?  



• Para os elementos prioritários que não recebem atualmente apoio, que parceiros 

(incluindo os doadores e as entidades governamentais) estão mais bem colocados para 

abordar estas prioridades e fazer os investimentos necessários? Qual é o plano para 

investimentos do parceiros baseado em prioridades-chave daqui em diante?  

• Existem elementos prioritários específicos em que o grupo recomenda o PEPFAR a investir 

para o próximo ciclo cop, e porque é que o PEPFAR está qualificado ou posicionado para 

a realização desta prioridade? (Nota: Não  se espera que o PEPFAR apoie todas as 

necessidades de investimento.) 

• Como são solicitados e incorporados os contributos das principais partes interessadas 

(por exemplo, a sociedade civil, a PVHIV e as famílias) no planeamento e implementação 

de cada domínio? Algum acompanhamento com as principais partes interessadas após a 

incorporação dos seus contributos? 

 


