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Agenda

1. Abertura / Introdução (5 minutos) – Jacky

2. Visão geral da ferramenta, processo e cronograma do SID e MR (20 
minutos) – Rodrigo

3. Visão geral dos papéis dos pontos focais e discussão (15 minutos) –
Veronique

4. Acesso ao sharepoint e controle das ferramentas (5 minutos) - Carla 

5. Perguntas e Discussão (20 minutos) – Jacky, Rodrigo e Veronique

6. Próximos passos e tarefas para os Pontos Focais (5 minutos) – Jacky, 
Veronique e Rodrigo

7.  Reunião do Zoom divide-se em 4 grupos - um grupo para cada domínio, 
para dar aos Pontos Focais a oportunidade de ter a sua própria 
discussão de organização (40 minutos)

8.Retorne ao grupo principal para lembrar a todos sobre as próximas 
etapas e partilhar quaisquer comentários (10 minutos)
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Meeting Recording

Orientação do Indice e Painel de Sustentabilidade (SID) e Matriz de Responsabilidade (MR) 2021 (Sept, 29, 13:30)

Meeting Recording:

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/TR7asDyskeGlurTlav9HlZImki_7qVDIskxRs80s0VwKNIQ0BH7WxL-CkN3ROdSa.NKKxIMvbLWhUWrSW

https://statedept.zoomgov.com/rec/share/TR7asDyskeGlurTlav9HlZImki_7qVDIskxRs80s0VwKNIQ0BH7WxL-CkN3ROdSa.NKKxIMvbLWhUWrSW
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Visão geral



O Indice e Painel de 
Sustentabilidade (SID) 2021

• O SID está num ciclo de implementação de dois 
anos.  O último SID foi concluído em 2019.

• O SID é uma ferramenta de monitorização de rotina, e 
destina-se a informar o planeamento da 
sustentabilidade.

• O quadro geral da ferramenta não foi reestruturado de 
modo a manter a comparabilidade ao longo do tempo. 
No entanto, foram feitas revisões estratégicas para 
manter a ferramenta atual.



Ligação do SID e Matriz de Responsabilidade 
(MR) no planeamento da sustentabilidade

● Os resultados tanto do SID como da MR serão utilizados em discussões 
de planeamento de sustentabilidade financeira e programática.

● O objetivo final é que as funções governamentais inerentes sejam 
geridas, operadas e financiadas pelo governo do país anfitrião.

● Com isto em mente, algumas questões potenciais que podem surgir 
incluem:

o Quem é o principal responsável em elementos que refletem a 
sustentabilidade atrasada no SID? Onde existe um desfasamento entre 
o financiamento e a função? Como devem mudar as 
funções/responsabilidades para melhorar a sustentabilidade neste 

elemento?

o Em todos os elementos e dimensões do MR, as responsabilidades das 
partes interessadas são complementares ou fragmentadas no sentido 
de alcançar a sustentabilidade na resposta ao HIV? Como é que os 
recursos das partes interessadas podem ser melhor alavancados em 

elementos prioritários? Formas de melhorar a coordenação?

o
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Informação do Planeamento do Pais

SID/RM 2021

Planeamento COP 2022

Monitoria trimestral

Identifica as áreas chave 

de preocupação (política 

ou programática). 

Mostra o progresso da 

sustentabilidade (ou falta 

dele) desde SID 2019.

Distingue a 

responsabilidade funcional 

e financeira entre as 

principais partes 

interessadas.

Os resultados do SID são 

utilizados para dar 

prioridade aos 

investimentos entre as 

partes interessadas.

O trimestral do POART 

monitora os resultados e 

os indicadores dos 

sistemas.

Continua a discussão 

sobre áreas-chave de 

preocupação identificadas 

através do Processo SID. 
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2021 Indice e Painel
de Sustentabilidade
(SID)
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Estrutura e Conteúdo SID: Painel de instrumentos

Informação

PEPFAR

Domínio

Elemento

Pontuação dos 

elementos (fora 

de um possível de 

10,00)

Dados 

contextuais, a 

nível nacional, em 

gráficos ao longo 

da borda exterior.
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Estrutura e Conteúdo SID: Domínios e Elementos

Governação, Liderança
e Responsabilização

1. Planeamento e 
Coordenação

2. Políticas e 
Governação

3. Envolvimento da 
Sociedade Civil

4. Envolvimento do 
Sector Privado

5. Acesso Público à 
Informação

Sistema Nacional de 
Saúde e Prestação de 

Serviços

6. Prestação de 
serviços

7.Recursos 
Humanos para a 

saúde

8. Segurança de 
suprimentos e 

cadeia de 
abastecimento

9. Gestão de 
Qualidade

10. Laboratório

Financiamento 
estratégico e abertura 

do mercado

11. Mobilização 
de Recursos 
Domésticos

12. Eficiências 
Técnicas e de 

Atribuição

13. Abertura do 
mercado

Informação
Estratégica

14. Dados 
Epidemiológicos e 

Sanitários

15. Dados 
Financeiros e de 

Despesas

16. Dados de 
desempenho

17. Dados para o 
Ecosistema de 

Tomada de 
Decisão
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Estrutura e Conteúdo SID: Perguntas e Respostas 

Existem dois formatos de resposta 

utilizados no SID: (1) botões de rádio 

mutuamente exclusivos, onde seleciona 

a melhor resposta; e (2) caixas de 

verificação, onde seleciona tudo o que 

se aplica.  Algumas perguntas têm uma 

combinação de botões de rádio e caixas 

de verificação para permitir detalhes de 

sub-resposta. A pontuação de cada 

pergunta será exibida à direita à medida 

que as respostas são selecionadas.  

Se uma sub-resposta for escolhida sem a 

resposta adequada “originário" ser verificada 

pela primeira vez, uma mensagem vermelha 

de "ERROR" será exibida. Para corrigir isto, 

selecione a resposta correta “original" ou 

desmarque as caixas de sub-resposta. 
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Estrutura e Conteúdo SID: Outros pontos-chave

Fontes de Dados

•As questões devem listar as fontes de dados que acompanham a coluna Fontes de Dados

•Durante a preparação, os países podem consultar as fontes de dados utilizadas no SID 2019.

•A coluna notas/comentários deve documentar casos em que nenhuma resposta possa ser 

determinada com base em fontes de dados disponíveis.

Pontuação e Ponderação

• É possível um máximo de 10 pontos para cada elemento.

• Vários elementos contêm questões sobre até que ponto os aspetos desses elementos 

específicos são financiados por recursos domésticos (ou seja, não doadores). 

– A questão do financiamento (ou questões) é responsável por um terço da pontuação global do 

elemento. 

– As questões de não financiamento são responsáveis pelos restantes dois terços da pontuação 

do elemento e são igualmente ponderadas. 

– Em elementos sem questão de financiamento interno, todas as questões são ponderadas de 

forma igual, com exceção do elemento de abertura do mercado em que as questões são 

ponderadas em grupos.

NÃO IMPRIMA/PDF O SID SEM GUARDAR UMA CÓPIA!
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Revisões no SID 2021

Domínio A: Governação, Liderança e Responsabilidade

1. Planeamento e Coordenação

2. Políticas e Governança – Ver caixas adicionadas a 2.2 & 2.5, nova questão 
2.12 adicionada

3. Envolvimento da Sociedade Civil

4. Envolvimento do Sector Privado – 2 perguntas adicionadas (4.4 e 4.6)

5. Acesso público à informação

Domínio B: Sistema Nacional de Saúde & Prestação de 
Serviços

6. Prestação de serviços

7. Recursos Humanos para a Saúde 

8. Cadeia de Suprimentos Segurança e Abastecimento de Mercadorias

9. Gestão da Qualidade

10. Laboratório – Caixa de verificação adicionada a 10,5
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Revisões no SID 2021

Domínio C: Financiamento Estratégico & Abertura do 
Mercado

11. Mobilização de Recursos Domésticos

12. Eficiências Técnicas e de Atribuição – Caixa de verificação adicionada a 12.4

13. Abertura do Mercado – 2 perguntas adicionadas (13,8 e 13,9)

Domínio D: Informação Estratégica

14. Dados epidemiológicos e de saúde

15. Dados financeiros/de despesas

16. Dados de desempenho

17. Dados relativos ao ecossistema de tomada de decisão – Caixa de verificação 
adicionada a 17.3

Geral:"Todos epidemiologicamente significantes" foram incorporados antes de 
menções de grupos da PC em questões de SID para garantir que os países só 
têm uma pontuação positiva sobre estas questões se todas as PCs 

epidemiologicamente significantes forem incluídas.
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2021 Matriz de 
Responsabilidade (MR)
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Matriz de Responsabilidade: Finalidade

• A MR foi concebida para fornecer uma avaliação de base dos atuais 
graus de responsabilidade dos grandes financiadores através de uma 
lista completa de elementos funcionais e informar o desenho de um 
roteiro que traçará mudanças de responsabilidade para elementos da 
resposta ao HIV ao longo do tempo, mantendo a qualidade do programa.
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Como determinar a responsabilidade?

• Faça a pergunta: Se a organização deixasse de fazer o 
trabalho, o trabalho...
• Cessaria quase completamente (primário), 

• A qualidade sofreria ou degradar-se-ia ao longo do tempo 

(secundário), ou

• Continuaria com questões modestas (nominais)?

• O montante do financiamento por uma entidade pode servir 
de guia/proximidade para determinar a responsabilidade, 
particularmente para a dimensão da prestação de serviços, 
mas este não deve ser o único fator que as equipas 
consideram.

• O nível de carga da doença do HIV também deve ser um 
fator
• Exemplo: Se o governo tem total responsabilidade do HIV em duas 

províncias que constituem 10% da carga da doença, a 
responsabilidade deve ser listada como secundária à escala nacional.
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Facilitar a Consulta de MR

• A Matriz de Responsabilidade deverá ser completada por 
uma pequena equipa antes da reunião de todos os 
intervenientes. Este grupo de trabalho deve representar uma 
amostra das principais partes interessadas capturadas na 
MR, que incluem:

• Ministério da Saúde e Ministério das Finanças

• Gabinete do Coordenador do PEPFAR

• Gestor de Portfolio do Fundo Global

• Funcionarios da ONUSIDA

• Durante a reunião das partes interessadas, os resultados da 
MR devem ser apresentados formalmente e deve ser 
alcançado um consenso final.
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Implementação / 
Colaboração dos Parceiros
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Implementação SID 2021 e MR: Lições Aprendidas

• Ter todas as partes interessadas presentes e 
empenhadas é essencial para uma absorção 
positiva das conclusões da SID e da MR.

• A orientação do SID 2021 e da MR inclui as 
principais partes interessadas, como as ONG, 
Fundo Global e outras organizações multilaterais, 
governos de países anfitriões (MISAU, MOF, 
parlamentares), OSCs, OBFs e partes 
interessadas do sector privado.

• Uma submissão consensual tanto para o SID 
como para a MR é o resultado da reunião

Ter as pessoas certas na mesa virtual
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Implementação SID 2021 e MR: Lições Aprendidas

• Uma amostra das principais partes interessadas deve ser 
consultada como parte da recolha e revisão de dados 
antes da reunião para garantir um consenso sobre as 
fontes utilizadas

• O calendário será fundamental para uma preparação bem 
sucedida para a discussão das partes interessadas e para 
a conclusão das equipas SID e MR. As equipas devem 
assegurar que o tempo seja suficiente para:

• Recolher e organizar todos os documentos e dados que 
serão usados para informar a reunião do SID, e

• Convidar/reunir as partes interessadas certas e alcançando 
o consenso

Recolha de dados e preparação de reuniões



22

Implementação SID 2021 e RM: Lições Aprendidas, cont.

Aproveitando o workshop SID/RM para o 

planeamento estratégico

• Ter as partes interessadas presentes é uma oportunidade 
para identificar áreas-chave de foco para o planeamento 
estratégico colaborativo e investimentos para a 
sustentabilidade, especificamente para o COP 2022 e 
para a próxima Concessão de subvenções GFATM.

• O SID descreve lacunas de sustentabilidade de maior 
nível, e ferramentas adicionais e outros roteiros de 
sustentabilidade podem ser usados para informar 
investimentos operacionais em curso para a 
sustentabilidade

• A MR distingue as responsabilidades funcionais e 
financeiras entre os principais stakeholders e o governo.
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Facilitar a Consulta SID

• Processo liderado pela equipa PEPFAR e ONUSIDA

 Virtual devido à Covid-19

o Reunião presenciais em pequenos grupos, se permitido 

pelos regulamentos

• Sera útil dividir-se em subgrupos por domínio para 
completar a ferramenta.

• POC’s de cada domínio facilitara os workshops e 
preparar uma apresentação para a reunião de 
validação

• Parte importante do seminário é alcançar o consenso 
e identificar prioridades de sustentabilidade e 
alavancar recursos de todas as partes interessadas.
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Função dos Co-líderes do Domínios

 Participar em reuniões semanalmente (sextas?)

 Organizar a reunião para cada domínio em blocos 

ao longo de vários dias.

 Decidir e fornecer ao PCO uma lista de convidados 

das principais partes interessadas

 Apresentar o SID2019 e discutir mudanças / 

atualizações para 2021

 Faça anotações da discussão e preencher a 

ferramenta

 Preparar uma apresentação para partilhar na 

Reunião de Validação
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SID 2021 – Pontos Focais

Grupo CDC USAID DOD ONUSIDA CNCS MISAU CSOs

1) Governação, 

Lideranças, e 

Responsabilidade

Paula 

Samo 

Gudo 

Adriano 

Nhabanga 
(Dionisio Matos 

back-up)

Antonio 

Langa

João Chongo Ema 

Chuva

TBC Gilda 

Jossias

2) Sistema 

Nacional de 

Saúde e Prestação 

de Serviços

Alex 

Nguimfack
(Sonia as 

backup) 

Nidze 

Guilovica 
(Benedito 

Chauque back-up)

Erica Bila n/a n/a TBC Roberto 

Paulo

3) Financiamento 

Estratégico e 

Abertura de 

Mercados

Sonia, 

Machaieie

Elias 

Cuambe 
(Eddie Kariisa as 

back-up)

Samantha 

Pragana

Veronique 

Collard 

Mauricio 

dos 

Santos

TBC Antonio 

Mate

4) Informação 

Estratégia

Jose 

Mizela

Stelio 

Maposse
(Ferreira Ferreira 

as back-up)

Ema 

Samussone

Makini 

Boothe 

Lorena 

Manemb

e

TBC Joaquim 

Manhique
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Prazo
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Cronograma

1. Reunião preparativa com os pontos focais dos domínios 
- 29 de setembro

2. Reuniões semanais da Comitê de Liderança - cada 
semana a começar o 1 de outubro

3. Reunião de lançamento - 7 de Outubro as 11 ou 12pm

4. Trabalho dos grupos do domínio – semana de 11-15 de 
Outubro

5. Reunião de validação com os directores – 21 de Outubro

6. Preparação dos documentos para revisão do MISAU –
25 & 26 Outubro

7. Revisão e assinatura do MISAU – 27 a 29 de Outubro
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PRAZO Final

• 1 de novembro:  Prazo final para as equipas de 

campo submeterem SID e MR

• 2 de novembro a 8 de novembro (rolar): OGAC 

realiza controlos de qualidade em SID e RM e envia 

de volta para as equipas de campo para correção final 

de erro/limpeza de dados, se necessário

• 19 de novembro: Final SID e MR submetidos e 

usados para informar chamadas de processo de 

planeamento do POART e COP 2022
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O papel dos co-lideres
(pontos focais)
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1 - Membros dos grupos de trabalho

• Com base em uma rápida revisão da ferramenta, identificar 

os membros do Grupo de Trabalho: governo, sociedade civil, 

parceiros, sector privado

• Consolidar uma lista de possíveis membros e compartilhar 

com o PEPFAR

• Mandar convites aos possíveis membros para fazer parte do 

grupo

• Fazer o seguimento dos convites com os possíveis membros 

para obter uma resposta rápida

• Manter uma lista de participantes para cada reunião do GT e 

continuar a envolver ativamente os membros.
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2- Planejamento

• Rever em profundidade as ferramentas do SID 2021 e as 

orientações e identificar as diferenças com o SID 2019

• Rever as respostas ao SID 2019 

• Discutir as lições aprendidas no SID 2019 e identificar boas 

práticas e principais desafios para este SID

• Desenvolver uma abordagem para completar o SID 2021, por 

ex.

• o número, duração e datas das reuniões do grupo de trabalho

• o marcos / cronogramas;

• o divisão de trabalho entre co-líderes
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3 - Liderança dos grupos de trabalho

• Convocar as reuniões do GT para desenvolver os produtos:

• 1- Ferramenta SID 2021 em português validada pelo grupo - até 15 de 

outubro

• 2- Ferramenta SID preenchida em inglês validada pelo grupo - até 15 

de outubro

• 3 - Resumo dos pontos-chave validado pelo grupo - até 19 de Outubro

• 4 - Apresentação (incl. pontos-chave, mudanças em comparação com o 

SID 2019 e justificativa) validada pelo grupo - até 19 de Outubro

• Participar de uma breve reunião semanal de co-líderes para 

resolver problemas e garantir uma abordagem consistente 

entre os grupos
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4 - Pontos para consideração (1/2)

• Identificar os membros com antecedência e contatar 

ativamente esses membros - para garantir que um 

grupo seja constituído o mais cedo possível

• Rever a ferramenta o mais rápido possível, 

principalmente as alterações, e entrar em contato com 

PEPFAR em caso de dúvida

• Sempre consultar a versão em inglês da ferramenta, em caso 

de dúvida sobre a versão em português

• Definir  respostas baseadas em evidências: registrar a 

fonte dos dados sistematicamente e manter um arquivo 

de todas as fontes de evidências
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4 - Pontos para consideração (2/2)

• Verificar  todas as mudanças nas respostas em 

comparação com o SID 2019; fornecer uma 

justificativa com base em evidências para qualquer 

mudança

• Identificar  entre os co-líderes uma pessoa 

responsavel da versão em inglês e uma da versão em 

português para garantir o controle de versão e 

preenchimento paralelo da ferramenta em inglês e 

português

• Obter aprovação do grupo para todos produtos

• Levantar qualquer problema com o PEPFAR, que 

fornecerá apoio
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Acesso ao sharepoint e 
controle das ferramentas
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Pergunta e Discussao
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Próximos passos e 
tarefas para os Pontos 
Focais 
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Itens de ação para os subgrupos de domínios dos pontos focais

 Cada domínio precisa fazer sua lista de quem envolver no exercício do SID e 

garantir que essas pessoas recebam os convites para o lançamento e para as 

reuniões de equipe.  Eles precisam partilhar essas listas com o PCO.

 Faça um plano para revisar e garantir que a ferramenta funcione em seu 

domínio. Isso inclui revisar o português e ajustar a tradução, se necessário.

 Vão querer fazer alguma reunião presencial? Em caso afirmativo, considere 

as opções para isso, respeitando os regulamentos COVID.

o NÃO poderemos alugar hotel para este exercício

o devem ser feitos planos para usar o espaço existente, na Sala de 

Recursos da Embaixada (apenas PEPFAR) e escritórios dos parceiros.

o Eles devem confirmar a data / hora em que gostariam de ter suas 

reuniões de domínio após o pontapé inicial

• Qual é o horário recorrente das reuniões dos pontos focais?

• Sextas feiras na manha? 
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Reunião dos sub-grupos
(por domínio)


