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Conteúdo da apresentação

1. Programa conjunto das Nações Unidas 
sobre o HIV

• Apoio a resposta nacional ao HIV e SIDA 
Moçambique

2.   Alguns pontos de reflexão sobre 
questões importantes a considerar no COP 
2019



Programa conjunto das Nações Unidas 

sobre o HIV e SIDA (2018 – 2020)



Programa conjunto das 

Nações Unidas sobre o HIV 

e SIDA (2018 – 2020) • Representa os esforços de 12 
Agências das NU baseadas
em:

– Vantagem comparativa e   
mandato de cada agência

– Presença no País 

– Capacidade existente e 
recursos

– Disponibilidade de 
financiamento de fontes
diversificadas

• Definidos com base em: 

– Resultados de (5)  areas 
estratégicas

– Divisão de Trabalho
aprovada

1. ILO

2. IOM

3. UNAIDS

4. UNICEF

5. UNDP

6. UNESCO

7. UNFPA

8. UNHCR

9. UNODC

10. UN Women

11. WFP

12. WHO



Cinco áreas de 

Resultados Estratégicos
1. Prevenção combinada do 

HIV entre os jovens e 
população chave

2. Prevenção da transmissão
Vertical 

3. Tratamento e Cuidado

4. Governação e habilitadores
críticos

5. Informação estratégica



Prevenção 

Combinada do 

HIV  

1. Apoio para o reforço da capacidade de 

gestão da prevenção do HIV;  o grupo 

nacional de referência para a prevenção 

do  HIV e o desenvolvimento de um 

plano esnacional de prevenção do HIV.

2. Apoio em programas de alcance de 

jovens, sobre SSR, Prevenção do HIV, 

casamentos prematuros, através de 

programas de radio e plataformas digitais 

como por ex “programa ouro negro”  ~2 

milhões de pessoas e  SMS BIZ ~400,00 

adolescentes e jovens até 2020;

3. Apoio ao fortalecimento da 

programação abrangente do 

preservativo através da definição de 

metas nacionais de preservativo; 

reduzindo a lacuna de disponibilidade do 

preservativo; 

4. Melhorar o acesso à informação e aos 

serviços de saúde das trabalhadorass 

de sexo e dos seus clientes, bem como 

aos migrantes em zonas prioritárias, nas 

províncias de Maputo e Tete 



PTV 1. Apoio ao desenvolvimento de 

um plano triplo (HIV, hepatite 

e sífilis) e um plano nacional 

de eTV (2019-2023) 

2. Apoiar na expansão do ”Point of 
Care”-Diognóstico infatil
precoce para pelo menos 130 
US

3. Reforçar o engajamento da 

sociedade civil, mulheres 

vivendo com HIV e outras 

associações no 

desenvolvimento e 

monitoramento do novo 

plano de eTV

4. Apoiar a campanha “Free to 
Shine” (Livre para Brilhar) 



TRATAMENTO 

1. Apoiar o MISAU: 
• Implementação de campanhas de  

testes de doenças múltiplas em 
provincias seleccionadas, com alto 
maior fardo das doenças;

• Desenvolver e actualizar as 
directrizes nacionais para TB, HIV e 
hepatite; e doenças relacionadas ao 
HIV

• Apoiar na melhoria do acesso aos 

serviços de saúde da TB/HIV para 

trabalhadores mineiros e suas 

famílias 

2. Apoiar acções que visem aumentar a 
capacidade do CNCS, MISAU e INGC na
integração de HV, VBG nos planos de 
contigência/prontidã e resposta a 
situações de emergência

3. Apoiar no fortalecimento da 

capacidade do MISAU, SETSAN e INS 

para coletar e analisar dados de 

nutrição, TARV e SMI para fornecer 

informações oportunas e precisas 

4. Apoiar na formação das OSC para 

implementar o pacote de literacia para 

o tratamento para aumentar a 

aderência e retenção para grupos 

vulneráveis.



GOVERNAÇÃO

1. Apoiar o processo de 

revisão/avaliação e 

desenvolvimento e monitorização 

do PEN 

2. Reforçar o integração de 

programas de HIV e Lei, incluindo 

a formação de parlamentares e 

agentes de aplicação da lei 

(juízes, polícia, promotores) 

3. Apoiar as cidades “Fast-Track” 

para atingir a meta  de 90-90-90 

4. Implementação de programas de 

HIV no local de trabalho 

nomeadamente no sector público 

para aumentar o acesso dos 

trabalhadores a testes e 

tratamentos e reduzir o estigma e 

a discriminação

5. Fortalecimento da capacidade 

CSO para defender e engajar-se 

na tomada de decisão 

6. Lidar com desigualdades de 

gênero e VBG



INFORMAÇÃO 

ESTRATÉGICA
1. Gerar estimativas de HIV 

usando o modelo matemático 

Spectrum
2. Relatórios Anuais Globais sobre o 

SIDA (GAM)

3. Monitoria da Cascata 90-90-90

4. MEGAS

5. Indice de Estigma

6. Modelagem para estabelecer 

metas subnacionais de 
prevenção de HIV 

7. Sala de Situação de HIV



Algumas reflexões sobre questões 

importantes a considerar na COP 2019



Some reflections on the important issues to consider in COP 2019

1. Provisão de serviços para a prevenção primária
numa escala adequada e com suficiente intensidade

2. Disponibilidade de ARV e reagentes para 
garantir a ausência de stock outs 

3. Modelos de serviços diferenciados especialmente
para a população-chave

4. Inovação para fortalecer o TARV 

5. Engajamento e fortalecimento da CS



Some reflections on the important issues to consider in COP 2019

• Integração efectiva dos serviços de HIV e planeamento 

familiar para atender às necessidades reprodutivas das 

mulheres 

• Interseccionalidade (conectando os pontos)-desigualdades 

de gênero e GBV, casamento infantil. Comunicação, 

incluindo a criação de demanda e educação 

• Estigma e a discriminação, especialmente na unidade 

snaitária

• Apoiar em acções para reforçar a ligação entre programas 

de TB/HIV; Hepatite viral; e câncer cervical

• Informações estratégicas: usando resultados de DQA (fator 

de correção nacional) para melhorar a precisão das 
estimativas de HIV; 



Obrigada!


