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Conteúdo da apresentação

• Qual é o papel da ONUSIDA?

• Como podemos reforçar nossa colaboração ?

• Nossas recomendações para 2018



Qual é nosso papel?



ADVOCACIA
Fast-Track: adopção de metas 
ambiciosas

- 90’90’90

- Expansão geral da resposta

- Cities’ Initiative

- Não deixar ninguém por traz 
(PID, reclusos, prisoneiros)

- Uso de pacotes de 
intervenções, baseados em 
evidencia e inovadores.



INFORMAÇÃO 
ESTRATEGICA

• Apoio ao Governo na 
elaboração de informação 
estratégica para orientar a 
planificação estratégia e 
programática;

• Abordagem baseada no 
localização (location
approach);

• Capacitação na área de 
informação estratégica;

• Apoio no reporte dos 
compromissos do país.



Geração de dados e analises para informar a 
planificação estratégica 



Com quem trabalhamos

• Grupo Técnico Multisectorial (GTM)

• Grupo Assessor de Informação Estratégica (GAIE)

• Observatório Nacional da Saúde

• Programa HIV, Programa eTV, CNCS

• CDC ‐ CoAG



PROMOÇÃO 
DE 

PARCERIAS

• UNJT on AIDS

• Mecanismo de coordenação 
do país – MCP

• Parcerias e apoio com a 
sociedade civil– PLASOC



UN Delivering as One

• Iniciativas Biz :
o Geração Biz
o SMS Biz 
o Rapariga Biz

• Programas de prevenção 
especifico para pop 
vulneráveis.

• Procura de preservativos

• Apoio em desenvolvimento 
de politicas



Exemplo de resultados do  & Rapariga BIZ

• Tratamento é o principal 
tópico;

• >120’000 utilizadores

• 56% são homens

• 65% foram para centros de 
saúde e 41% destes fez um 
teste

• Rapariga Biz em Nampula e 
Zambézia: 1 milhão de 
raparigas até 2020



Fundo Global & MCP

• Apoio à mobilização de 
recursos financeiros;

• Apoio ao funcionamento do 
MCP;

• Apoio à sociedade civil no seu 
envolvimento;

• Mobilização de apoio técnico 
para os RPs;



Nossas recomendações



1. Definir intervenções e metas que permitem controlar a 
epidemia e efectivamente reduzir novas infecções

Numero de novas infecções em HIV e obitos. Mozambique, 1970-2016 Maximizar o 

impacto das 

intervenções de 

formar que 

contribuem para 

a redução da 

incidência



2. Fechar lacunas financeiras e contribuir para uma melhor 
sustentabilidade dos programas.

source: CNCS, NASA 2004-2006 (2008); CNCS, NASA 2007-2008 (2010); CNCS, NASA 2010-2011 (2014); CNCS, NASA 2014 (2016); CNCS, GAM, indicator 8.1 (2017)

Gastos em HIV em 2016 e Recursos necessários em 2018-2020 
• Priorizar programas com 

base nas lacunas 
financeiras

• Reforçar o sistema de 
saúde, evitando 
sistemas paralelos

• Encontrar novas 
eficiências nos 
programas e economias 
de escala nos planos de 
implementação
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3. Reforçar a ligação com outros programas

• Reforçar a harmonização e alinhamento com outros 
programas (FG, ONU, etc.);

• Reforçar a compartilhar boas praticas sobre os programas;

• Sistematizar a partilha de informação para elaboração de 
analise estratégica conjunta.

• Take AIDS out of isolation


