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ACRÔNIMOS IMPORTANTES
ARP

Resultados Anuais do Programa

CDC

Centro de Controle e Prevenção de Doenças

COP

Plano Operacional do País

DoD

Departamento de Segurança

IP

Parceiro de Implementação

MER

Monitoria, Avaliação e Relatórios

OGAC

Gabinete do Coordenador Global AIDS

PEPFAR Plano de Emergencia do Líder para o Alívio da SIDA
POART Equipe responsável pela Supervisão do PEPFAR
ROP

Plano Operacional Regional

RPM

Reunião de Planeamento Regional

SDS

Resumo de Direção Estratégica

SAPR

Resultados Semestrais do Programa

USAID

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

CRONOGRAMA DO PEPFAR 2020
PAÍSES DO PEPFAR
Grupo 1:

Grupo 2:

Grupo 3:

Nigéria, Camarões, Costa do Marfim,

África do Sul, Lesoto, Eswatini, Haiti /

Etiópia, Quênia, Tanzânia,

Ucrânia, República Democrática do Congo e

República Dominicana, Namíbia, Angola,

Uganda, Burundi, Ruanda, Sudão

Região da África Ocidental

Botsuana, Zimbábue, Zâmbia e Moçambique

do Sul, Malawi e Vietnã

Quando?

O que acontece?

O que os ativistas podem fazer?

Dezembro 2019

Calendário de advocacia do

1.

Plano Operacional do País

lista de recomendações e demandas que você pode enviar ao

conhecido como COP começa
agora. Comece a construir uma

Reunião para revisar o COP do ano passado e comece a criar uma
PEPFAR até meados de Janeiro de 2020.

2.

Dê uma olhada nos dados do PEPFAR em 2019 como uma fer-

lista de prioridades para o que

ramenta de advocacia - Estes contam uma história importante

as organizações da sociedade

do que está a funcionar e do que não está. Todos os dados do

civil sugiram ao PEPFAR para

PEPFAR já estão online!

financiar de forma diferente em

Precisa de ajuda com os dados? Envie um email para data@pep-

2020 do que em 2019.

farwatch.org
3.

Comece a identificar quem são seus defensores mais fortes
para participar das revisões do PEPFAR COP em Joanesburgo em
Março de 2020.

4.

Entre em contato com o coordenador do PEPFAR para solicitar
um calendário de reuniões e prazos importantes para o seu país.

Dezembro 2019

Reuniões do quarto trimestre da

O PEPFAR realizará teleconferências com cada país. Peça para ver os

equipe de resposta de super-

dados, instruções, slides e resultados dessa reunião para ajudá-lo a

visão da responsabilidade do

preparar sua opinião.

PEPFAR (POART).

25 de

As diretrizes preliminares da

Entre em contato conosco atraves do email info@pepfarwatch.

Novembro a 13

COP são publicadas e os co-

org para obter as diretrizes preliminares e mais informações sobre

de Dezembro

mentários do público devem

como enviar seus comentários.

de 2019

ocorrer em 13 de Dezembro

Janeiro 2020

O processo formal de plan-

1.

Crie uma lista de prioridades por escrito para que possa enviá-la

eamento do COP do PEPFAR

junto com seu representante ao plano estratégico no final de

começa: é a hora de identi-

Janeiro. Fornecemos um modelo que você pode usar para fazer
isso, encontre-o abaixo.

ficar suas prioridades para a
mudança.

2.

Peça ao coordenador do PEPFAR os materiais que você precisa
para estar engajado. Eles devem fornecer:

•

Orientação global que define as prioridades da sede do PEPFAR

•

Carta de planeamento - orientação específica do país quais
os conjuntos de níveis de financiamento e prioridades da sede
PEPFAR ( lançamento no dia 15 de Janeiro de 2020 ). Exemplos
de cartas de nível de planificação dos últimos anos podem ser
encontrados aqui.

•

Um calendário para os próximos meses

•

Slides do quarto trimestre do POART

•

Acesso aos dados (mas não precisa esperar, veja acima)

•

Convite inicial para a comunidade escolher um representante a
ser convidado para as reuniões de planeamento regional da COP.

13 de janeiro - 1

As equipes do PEPFAR em cada

de fevereiro de

país têm um “retiro estratégico”.

2020

1.

Entre em contato com a equipe do PEPFAR no país e peça para
ser convidado.

2.

Venha com um conjunto claro de demandas / prioridades iniciais.

3.

Comece a trabalhar em uma apresentação formal de seus grupos
sobre o que deseja ver no plano 2020 do PEPFAR para o seu país

4.

Fevereiro 2020

Peça slides do quarto trimestre do POART.

Preparação para reuniões de

Prepare uma apresentação por escrito sobre o que você acha que

planificação presencial.

deve mudar e envie-o assim que possível. Para fazer isso:
•

Consulte as comunidades, especialmente os fundos externos,
para obter informações e evidências sobre por que as mudanças
são necessárias.

•

Use dados do PEPFAR, colete outras evidências, histórias e
experiências.

•

Seja específico sobre o que deve mudar em relação ao plano
operacional do país do ano passado. O que deve ser adicionado? Quem deve ser coberto? Onde?

•

Compartilhe suas prioridades com as redes globais da sociedade
civil, que podem garantir que os funcionários da sede do PEPFAR
em Washington estejam cientes (envie sua submissão para:
info@pepfarwatch.org)

17-21 de

20 20 Reuniões de planificação

Fevereiro

da COP:

(Grupo 1)
24 a 28 de

1.

para pressionar por suas prioridades; envie um email para info@
pepfarwatch.org para compartilhar os nomes daqueles que irão!

As equipes dos países PEPFAR
e Washington DC, grupos da

Envie seus melhores, mais ousados quadros e bem preparados

2.

Peça à equipe do PEPFAR para enviar os dados e apresentações

Fevereiro

sociedade civil local e inter-

para as reuniões de planificação com pelo menos uma semana

(Grupo 2)

nacional, representantes dos

de antecedência.

2-6 de Março
(Grupo 3)

governos dos países beneficiários, UNAIDS e Fundo Global se
reuniões de cinco dias, onde

(Região da

serão definidas as prioridades

Ásia - Bangcoc)

do programa PEPFAR em seu
país para o EF 20 20.

Faça uma pré-reunião com todas as organizações da sociedade
civil para garantir que seus representantes estejam bem prepa-

reúnem em Joanesburgo para

9 de Março

23 de Março

3.

rados para representar todas as suas prioridades.
4.

Considere também em fazer uma pré-reunião com o governo e
os implementadores para coletar informações.

5.

Antes das reuniões de planificação, verifique se o PEPFAR

(região do

Este é um momento chave de

conhece suas principais prioridades, solicite que elas sejam

Hemisfério

defesa de direitos, em que a

incluídas na agenda da reunião.

W. - Washington

sociedade civil pode influenciar o

DC ou Atlanta)

que o PEPFAR financia.

6.

Considere convidar a equipe do PEPFAR para uma reunião organizada pela sociedade civil para discutir prioridades.

7.

Entre em contato com grupos da sociedade civil global que
podem apoiá-lo nas revisões. Envie um email para info@pepfarwatch.org para descobrir quem está saindo da comunidade
internacional da sociedade civil.

Dica: Health GAP Organizaremos uma pré-reunião da sociedade civil em
Joanesburgo no dia anterior a cada Reunião de Planificação da COP20. As datas
provisórias estão abaixo.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Envie um e-mail para info@pepfarwatch.org para nos informar

16 de Fev 23 de Fev 1 de Mar

quem é o representante da organização da sociedade civil do
seu país e para obter mais informações sobre essas reuniões.

Fevereiro /

É elaborado o Plano Operacional do

O que foi decidido em Joanesburgo em Fevereiro / Março é apenas o primeiro

Março 2020

País

passo e muitos detalhes ainda precisam ser elaborados, incluindo as atividades, orçamentos e áreas de foco geográfico exatos.
1.

Mantenha contato com as equipes nacionais do PEPFAR, continue pressionando pelas prioridades da comunidade enquanto escrevem a COP.

2.

Peça o feedback à equipe do país do PEPFAR por escrito sobre as
recomendações que você enviou.

3.

Deixe claro que deseja revisar a narrativa do COP (conhecido como
Resumo da Direção Estratégica) assim que um rascunho estiver pronto.

Março 2020

Os Resumos de Direção Estratégica

Ainda é necessário que sua opinião sobre este documento crítico seja consid-

(SDS) são compartilhados para

erada pelo embaixador e pela sede do PEPFAR em Washington.

feedback antes que a COP seja

•

enviada ao Embaixador dos EUA
em seu país para assinar (o que

Leia o Resumo da direção estratégica e sugira mudanças e acréscimos
enviando-os por escrito à sua equipe do PEPFAR no país.

•

significa que estes ocorrerão alguns

Se você fez uma apresentação formal, basta atualizá-lo para observar o
que não foi totalmente aceito no RDE (talvez em tinta vermelha).

dias antes das datas de vencimento
abaixo)

13 de Março de

COPs devido ao Escritório do

Após o envio da COP, o trabalho não terminou. Você ainda pode influenciar:

2020 (grupo 1)

Coordenador Global AIDS (sede do

•

20 de Março de
2020 (grupo 2)
27 de Março de

PEPFAR) em Washington, DC
(Região da Ásia e Hemisfério

aprovação da COP virtual.
•

Coordenar com defensores globais e com sede nos EUA para garantir
que o PEPFAR Washington saiba de outras mudanças que você ainda

Ocidental datas TBC)

deseja. Lembre-se de que agora o OGAC está revisando o COP e as alter-

2020 (grupo 3)

30 de Março a 10

Fazendo lobby junto à equipe do PEPFAR para fazer alterações antes da

ações ainda podem ser feitas.

No país aprovação do COP

Embaixadora Birx vai decidir oficialmente se assina e aprova o COP ou

de abril de 2020

não em no segundo dia - reunião de aprovação do país (para a região da

(todos os grupos)

África Ocidental ainda deve ser confirmada se essa será virtual e dentro do
país)

1 de Outubro de

Começa a implementação dos COPs

Escreva ao seu Presidente e Coordenador do País, lembrando-os de suas

2020

de 2020.

prioridades e que os ativistas estarão assistindo o progresso do PEPFAR e
responsabilizando-os ao longo do ano.

Como posso me envolver na advocacia para influenciar o que o PEPFAR está a fazer no meu país?
Se você estiver interessado em trabalhar para responsabilizar o PEPFAR em seu país ou região, envie um email para info@pepfarwatch.org
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Algumas bases acerca do PEPFAR
O que é o PEPFAR?

O Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Combate ao SIDA (PEPFAR) é a
maior fonte de financiamento para a resposta ao HIV em todo o mundo, com a maior
parte do financiamento concentrada na África Subsaariana, Haiti e em pequenos
programas regionais na Ásia, no Caribe e na América Latina. Em Setembro de 2017,
este programa estava apoiando o acesso ao tratamento do HIV para 14 milhões
de pessoas e apoiou para a testagem e aconselhamento para mais de 85,5 milhões de
pessoas.

Por que o PEPFAR é
importante?

Nos países de alta prioridade do PEPFAR, o PEPFAR é frequentemente a maior fonte
única de dinheiro para o HIV - geralmente maior que o Fundo Global e mais do que o
governo em alguns países. Em outros países, o PEPFAR fornece parcelas menores do
financiamento total, mas geralmente para serviços que nenhum outro financiamento
apóia, incluindo o financiamento de populações-chave. Novas evidências científicas mostram que o início do tratamento do HIV imediatamente após o diagnóstico
permite que as pessoas tenham vidas mais longas e saudáveis e está entre as formas
mais eficazes de prevenir a transmissão do HIV. Além disso, medicamentos antirretrovirais também podem ser utilizados com sucesso como profilaxia pré-exposição
para impedir que pessoas HIV negativas contraiam o vírus. O PEPFAR tem o poder de
ajudar a garantir o fim da pandemia do SIDA até 2030, se for totalmente financiado e
se for responsabilizado pelos objetivos e prioridades da sociedade civil.

Os desembolsos acumulados para HIV/SIDA em
países de baixa e média renda de doadores
internacionais, 2000-2015
1%

US-bilateral (PEPFAR)
Fundo Global
Reino Unido
Organizações filantrópicas

47%

8%

Outros multilaterais
Outros acordos bilaterais
Países baixos

8%

Alemanha
Suécia
UNITAID
Austrália
Dinamarca
Noruega

17%

7

Como o PEPFAR está
oganizado e relacionado
ao CDC, USAID e outras
agências dos EUA?

O PEPFAR atua como guarda-chuva e coordenador de todas as agências governamentais dos EUA que fornecem financiamento para a resposta ao SIDA. O financiamento
é gasto através dos Centros dos EUA para Controle de Doenças (CDC), USAID,
Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA), Departamentos de Defesa,
Comércio e Trabalho e Corpo de Paz. São essas agências que escrevem os contratos
e gerenciam os programas - portanto, os programas de HIV financiados pelo CDC ou
pela USAID fazem parte do PEPFAR.

Quem recebe
financiamento do PEPFAR
nos países beneficiários?

O financiamento do PEPFAR vai para ‘parceiros implementadores’ (PI), que geralmente são grandes organizações não-governamentais (ONGs), bem como agências
governamentais do país implementador. Os parceiros de implementação são então
responsáveis pela execução dos programas de HIV e, às vezes, fornecem financiamento a outras organizações como subcontratados (“subs”), incluindo organizações locais
menores para implementar programas.

Como o PEPFAR planeia o
uso seus fundos em cada
país ou região?

Todos os anos, o PEPFAR se engaja em um processo de planificação para criar um
Plano Operacional País / Regional (COP / ROP) para cada país ou região importante
que recebe financiamento. O plano resultante define o orçamento, as metas, o foco
geográfico e o impacto esperado do financiamento do PEPFAR para o ano fiscal
seguinte. A implementação segue o ano fiscal dos EUA - então começa em Outubro de
cada ano e termina em Setembro do ano seguinte.

Por que você deveria se
preocupar em influenciar
o PEPFAR?

O PEPFAR é uma fonte dominante de financiamento para o tratamento, prevenção,
assistência e fortalecimento dos sistemas de saúde em muitos países. As apostas
são mais altas do que nunca para garantir que esse financiamento seja utilizado da
melhor maneira possível. Com apenas dois anos para atingir as metas 90-90-90 e
avançar em direção ao controle de epidemias, muitos países estão perigosamente
fora de controle.
É fundamental que as comunidades afetadas e os ativistas da sociedade civil se
envolvam de maneira autêntica e significativa no processo, a fim de garantir que o
financiamento do PEPFAR seja usado de acordo com as necessidades da comunidade.
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Principais
participantes
do PEPFAR:

Coordenadora Global de Aids dos EUA
A actual Coordenadora Global de Aids dos EUA é a Embaixadora
Deborah Birx . A Embaixadora Birx aprova todas as COPs finais. Ela
detém o poder supremo de aprovar (ou não aprovar) os COPs.

O Líder do País
Cada país tem um Líder. Essa pessoa está sediada no Escritório do
Coordenador Global Aids em Washington, DC, mas supervisiona o
processo de planificação operacional do país. Essa pessoa tem influência
significativa sobre a aprovação do COP e define a agenda das principais
reuniões, incluindo a Reunião de Planificação Regional, e assim pode
garantir que as principais prioridades sejam cumpridas.

As equipes nacionais do PEPFAR
Haverá muitas outras pessoas trabalhando para o governo dos EUA e o
PEPFAR em seu país que se concentrarão em diferentes aspectos da implementação das COPs. Essas pessoas podem trabalhar para o PEPFAR,
CDC, USAID ou várias outras agências. Algumas partes importantes da
equipe do país são:
•

O embaixador/a do país. O embaixador/a dos EUA em cada país é
o supervisor da equipe do PEPFAR. Você também pode conhecer o
vice-chefe de missão (DCM) ou vice-embaixador. Alguns são muito
ativos no PEPFAR e outros menos, mas podem ter uma influência
muito significativa sobre o que entra na COP.

•

O coordenador/a do país do PEPFAR. Cada país tem um coordenador do PEPFAR. Eles são responsáveis por

gerenciar as diferentes
equipes de departamento e projetar os cronogramas para o POART
e o COP. Eles garantem que as equipes se reúnam para revisar e
interrogar os dados. Essa pessoa é um ponto de contacto principal
com o PEPFAR no país. Eles geralmente não tomam as decisões
finais, mas coordenam todos os diferentes membros da equipe.

•

Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
Líderes do Departamento de Defesa (DoD). Cada agência também
possui um director e funcionários em todos os países, encarregados de gerenciar a implementação do PEPFAR. . Eles geralmente
têm muito poder sobre os detalhes da COP e o conhecimento mais
profundo de áreas específicas.

Parceiros implementadores
Estas são as organizações que recebem financiamento do PEPFAR para
implementar a COP.
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Influenciar os planos de países do PEPFAR
O que é um plano
operacional regional / do
país (ou COP)?

Os planos operacionais regionais e por país são planos criados em conjunto por
várias agências do governo dos EUA que descrevem como os bilhões de dólares em
financiamento do HIV pelo governo dos EUA serão alocados e explicitam prioridades
e metas programáticas nos países e regiões receptores. Cada COP / POR consiste
em um orçamento detalhado e relatório de metas e uma narrativa dos planos do
PEPFAR, conhecido como Resumo de Direção Estratégica (SDS). Ambas as partes da
COP contêm informações importantes para os ativistas, mas se você está apenas
começando você pode começar lendo a 2019 Estratégico Resumo para o seu país ou
região.
O SDS descreve os principais objectivos e metas que o PEPFAR está planeando
alcançar em seu país / região, quais populações e áreas geográficas o PEPFAR priorizará, quais estratégias e intervenções o PEPFAR e seus implementadores planejam
usar para alcançar seus objectivos e metas e como eles monitorarão o progresso. A
SDS também contém detalhes sobre quem está financiando o quê na resposta
ao SIDA no país, e sobre o estado da epidemia e resposta no país como um todo,
entre outras informações importantes.

Você pode realmente
participar do processo?

Durante anos, o processo da COP foi encerrado - um conjunto confidencial de discussões apenas do governo dos EUA que excluiu as comunidades afetadas. A Health
GAP e uma coalizão de ativistas nos EUA e na África Oriental e Austral lutaram para
abrir o processo, desde 2013. Continuamos insistindo em que as contribuições
das pessoas mais afetadas pelo HIV devem pesar mais do que as dos burocratas. Atualmente, membros da sociedade civil podem participar do planificação e
monitoria da COP na maioria dos países por meio de reuniões trimestrais.

Que papel os activistas
têm jogado em influenciar
a política do PEPFAR antes
de terem oficialmente um
assento à mesa?

Mesmo antes de terem um assento oficial na mesa, os activistas influenciaram
com sucesso os programas e políticas do PEPFAR. Durante sua primeira década, o
PEPFAR financiou várias políticas de HIV que não se baseavam em evidências, como
programas somente de abstinência, que minavam a resposta ao HIV. Os ativistas
exigiram que o PEPFAR alterasse essas políticas e sempre apelaram ao PEPFAR para
aumentar seu foco em intervenções baseadas em evidências. Os ativistas também
ganharam um aumento no financiamento do PEPFAR e, alguns anos atrás - quando
alguns membros da administração dos EUA disseram que o tratamento para o HIV era
“insustentável” e pressionaram o PEPFAR a se afastar da “hipoteca do tratamento” - os
ativistas pressionaram com sucesso pelo contrário.

“Nós somos
malauianos. Nós
sabemos o
que nosso
povo quer.”
— Gift Trapence , Diretor Executivo,
Centro de Desenvolvimento de Pessoas, Malawi
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Como os activistas em
países beneficiários
podem influenciar o
PEPFAR?

As reuniões da sociedade civil do PEPFAR devem ser abertas a todos os membros da
sociedade civil interessados no
 processo do PEPFAR. Nos países implementadores,
os ativistas são oficialmente convidados para o processo de planificação do PEPFAR
no país e recebem acesso aos documentos, dados e planos. Obviamente , isso não
significa que isso sempre aconteceu na prática. De fato, em países onde os convites
não foram recebidos, os ativistas compareceram com base nas informações que
receberam de outros ativistas convidados. Isso dá aos ativistas a oportunidade
de pressionar o PEPFAR a financiar as intervenções mais necessárias para suas
comunidades.
A sociedade civil deve esperar engajamento e diálogo contínuos ao longo do ano (desenvolvimento da COP, revisões da COP, análises dos Resultados Anuais do Programa
(APR) e Resultados Semestrais do Programa (SAPR), monitoria e avaliação contínuos
do programa, etc.). As equipes do PEPFAR nos países foram instruídas pela sede do
PEPFAR a planear as consultas da sociedade civil através de uma estrutura formal, no
mínimo trimestralmente. A cada ano, ocorre uma Reunião de Planificação Regional, na
qual o COP para o ano é projetada em uma reunião em Joanesburgo, na África do Sul,
e há dois representantes da sociedade civil de cada país, selecionados e financiados
para participar e representar os pontos de vista da sociedade civil.

Coordenadora do EUA Global AIDS, Embaixadora Deborah Birx, partilhar as suas prioridades para PEPFAR na África do Sul ao mesmo tempo que responde na reunião do município
acolhedor as inquietações das organizações locais da sociedade civil.

Os ativistas realmente
tiveram um impacto real
nesses planos?

Sim! Em 2019, o Health GAP trabalhou com ativistas da sociedade civil para usar o
processo da COP para obter mudanças na programação do PEPFAR que refletem as
necessidades da comunidade. Estes incluíam:
•

Na África do Sul, uma reversão nos cortes de financiamento no valor de até 730
milhões de dólares americanos para o programa do país; e US $ 3 milhões para
apoiar as comunidades de pessoas vivendo com HIV a monitorar o estado da
prestação de serviços em clínicas e centros de saúde comunitários em todo o
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país.
•

No Malawi, aumentou o investimento na comunidade enfermeiros em
quatro distritos, equipado para aproximar a TARV e outros medicamentos essenciais, juntamente com o apoio à adesão, das pessoas que vivem com o HIV.

•

No Quênia, US $ 18,4 milhões para prestação de serviços importantes da
população, acima dos US $ 16 milhões na COP 2018; bem como acesso à opção de
dolutegravir para todas as mulheres em idade reprodutiva no Quênia.

•

Em Moçambique, a COP 2019 do PEPFAR financiará a proposta da sociedade civil
de monitoria inovadora liderada pela comunidade para responsabilizar as instalações e os parceiros clínicos pela prestação de serviços de HIV de alta qualidade.

•

Na Tanzânia , mudanças de política para garantir que as pessoas que vivem
com HIV tenham acesso a scripts de vários meses, acesso ao dolutegravir para
mulheres em idade reprodutiva e o estabelecimento e reconhecimento pelo
governo e pelo PEPFAR de um fórum importante liderado pela população para
representar a visão de populações-chave no país.

Como podemos
transformar o
“engajamento” em um
impacto significativo?

Os critérios para a participar da sociedade civil no processo COP estão claramente
definidos na orientação COP: PEPFAR exige planos de engajamento da sociedade civil
COP, reuniões com grupos da sociedade civil interessadas, e feedback escrito para ser
compartilhada entre sociedade civil e PEPFAR.
Mas um assento na mesa não se traduz necessariamente em participar
significativa na planificação do programa PEPFAR. Apenas onde ativistas têm usado
proactivamente essas oportunidades para segurar que o PEPFAR seja responsável,
advogando para que o programa permita cumprir a transparência e acesso,
promoveu maior ‘engajamento’ e resultou em impacto.

“A sociedade civil
está encostárnos à parede.Eles
estão a deixar-nos
desconfortáveis.
Isso é bom.
Precisamos
nos sentir
desconfortáveis.”
— Funcionário do ONUSIDA
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5 etapas para começar a influenciar
os Planos Nacionais do PEPFAR
1. Descreva claramente as
principais recomendações
e demandas

É importante trabalhar com outros ativistas antes do ciclo do processo de planificação
da COP para desenvolver uma lista prioritária de recomendações a serem solicitadas
ao PEPFAR. Essa será a base do que deve exigir das equipes do PEPFAR ao longo do
ciclo da COP.
Ao deixar isso claro desde o início, todos vocês podem cantar da mesma música (por
assim dizer) durante todo o processo - e parceiros da sociedade civil internacional
(como Health GAP) podem ajudar a ampliar suas demandas. Você pode usar este
modelo para criar suas demandas:

Qual é a intervenção prioritária? Identifier la zone ou l’intervention de
préoccupation (exemple Traitement VIH pédiatrique, ou prévention pour les hommes
ayant des rapports avec des hommes)

O que o PEPFAR está fazendo sobre isso em 2019? Dê uma olhada na
COP de 2019 do seu país para ver a linguagem atual sobre o que eles estão fazendo.
Mergulhe nos dados do terceiro e quarto trimestres - o que isso nos diz sobre o
progresso e por que precisamos de nossas intervenções?

O que o PEPFAR deve fazer sobre isso em 2020? Que linguagem
específica o PEPFAR deve incluir na COP? Qual deve ser o alvo? Seja claro e específico!
Sabemos que orçamento é necessário?

2. Inserção de dados

Usando dados e evidências dos programas do PEPFAR para formular suas demandas,
você pode torná-las mais nítidas e suas propostas mais específicas. Talvez queira
mais foco em áreas geográficas com baixo desempenho ou mais dinheiro para ser
investido em programas que estão atrasados . Talvez os dados comprovem que
precisamos de melhores intervenções para apoiar o vínculo ou a retenção. Talvez
os dados mostrem que os programas voltados para populações-chave precisam ser
fortalecidos. Qualquer que seja a demanda, o uso dos dados do PEPFAR ajudará a
fortalecer sua advocacia. Consulte a secção “monitoria” do guia para saber onde
encontrar os dados e como analisá- los.

Visão geral do ciclo de planificação da COP do PEPFAR
Dezembro:
Janeiro:
Final de Janeiro / início de Fevereiro:
Fevereiro / Março:

Hora de definir suas prioridades
Chance de pressionar o PEPFAR nas coisas que acha que devem mudar
Retiros de planificação do PEPFAR no país
COP20 Planning Meetings , Joanesburgo , Bangkok (região Ásia), Washington DC
(Hemisfério Ocidental)

Março / Abril:

Feedback sobre o projeto de COP solicitado antes da submissão

Início de Abril:

Não pare agora! Continue pressionando, porque o OGAC ainda está a analisar o COP!

Final de Abril:

a COP final é assinada.
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3. Visite e monitore os
sites do PEPFAR

Ao visitar e monitorar alguns sites do PEPFAR, você terá informações em primeira
mão - nossos próprios dados de ativistas - ao seu alcance, a fim de destacar o
fraco desempenho do PEPFAR ou provar por que o PEPFAR deve priorizar suas
intervenções. Dependendo da capacidade de ativistas, grupos comunitários e organizações da sociedade civil em seu país, você pode criar uma pesquisa de monitoria
simples para coletar dados em um conjunto de sites, ou mais amplo.

4. Envolva-se com o
PEPFAR antes e depois da
Reunião de Planificação
Regional

Escreva para o presidente do país e o coordenador do país em Janeiro, descrevendo
suas demandas - e se encontre com sua equipe antes da Reunião de Planificação da
COP20 em Joanesburgo. Use a Reunião de Planificação para continuar a fazer suas
demandas. Acompanhe o que o PEPFAR promete na Reunião de Planificação na lista
de verificação. Após a Reunião de Planificação, escreva ao Presidente e Coordenador
do País, descrevendo as promessas que você os ouviu fazer. Registre-o. Peça para
ver o rascunho do SDS quando estiver pronto. Analise o rascunho do SDS. Suas
demandas e metas estão incluídas? O que está faltando? Sugira a linguagem que eles
devem incluir no SDS. Escreva de volta ao Presidente e Coordenador do País com suas
sugestões. Torne impossível com que eles ignorem suas demandas!

Dica: As Reuniões de Planificação da COP20
Após a reunião no país, o PEPFAR convida equipes de países e a sociedade civil a Joanesburgo para discutir as
prioridades do país junto com a equipe do OGAC. A equipe nacional do PEPFAR, as equipes técnicas da OGAC,
os representantes das organizações da sociedade civil global e local, o UNAIDS, o Fundo Global de Combate à
Aids, TB e Malária, os Ministérios da Saúde e a Organização Mundial da Saúde estarão presentes. O objetivo
da reunião é apresentar a visão do plano do país para debate e consenso pelos representantes. No passado,
os ativistas usaram com sucesso a reunião para reunir e pressionar por mudanças no plano nacional
proposto para garantir que metas e atividades mais ambiciosas sejam apoiadas.

5. Amplifique as vozes da
comunidade

Muitas vezes, as pessoas afetadas pelo dinheiro e serviços do PEPFAR parecem esquecidas nas discussões. Linguagem desumana como “positivos” e “clientes” é usada na
literatura - esquecendo que essas são as pessoas primeiro. Trazer as vozes da comunidade irá reorientar essas discussões.
Depois de ter delineado suas demandas, convém falar com algumas pessoas
que precisam de suas intervenções. Ouvir a situação difícil de um trabalhador de
saúde da comunidade que trabalha com um pequeno salário, sem acesso a luvas e
máscaras, poderia destacar a realidade do porquê do PEPFAR investir em recursos
humanos. Ver uma jovem grávida da escola explicando como ela não tinha como
acessar um preservativo, por exemplo, tornaria real a necessidade de fácil acesso
a preservativos e ferramentas de prevenção nas escolas. Ouvir alguém que está
lutando para tomar os seus medicamentos para HIV todos os dias pode convencer o
PEPFAR da necessidade de melhores modelos de atendimento diferenciado, incluindo
grupos de apoio nas instalações.
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DICA: Experimentando táticas: “People’s COP“
Após o sucesso da “ People’s COP “ em 2018 - uma táctica desenvolvida pela Campanha de Ação para
Tratamento (TAC), SEÇÃO 27, Health GAP, Médicos Sem Fronteiras e Rede Positiva de Mulheres da África
do Sul - “ People’s COP “ que significa COP do Povo , descrevendo as prioridades da comunidade em outros
três países para influenciar os planos do PEPFAR em 2019.
Activistas no Malawi, Quênia, África do Sul e Uganda trabalharam para coletar dados da comunidade em
clínicas e centros de saúde para desenvolver recomendações com base nas necessidades da linha de frente
da prestação de serviços de HIV. Estes foram lançados em eventos de alto nível, com a participação de
pessoas vivendo com HIV e membros da comunidade, ao lado de embaixadores dos EUA e da liderança de
cada uma das agências dos EUA envolvidas no PEPFAR nos países. Os eventos levaram as vozes das pessoas
de base que vivem com HIV, mulheres jovens e comunidades de populações-chave às discussões do PEPFAR,
que muitas vezes se concentram em números e metas, em vez de pessoas e vidas. As vozes de pessoas
vivendo com HIV, como Thakane e Shadreck, foram ouvidas até por equipes nas salas de planejamento da
COP19, onde as decisões estavam realmente sendo tomadas.

« O People’s COP ( COP do
Povo) é fantástica - é uma
prática recomendada clara. Faz
recomendações específicas
nas quais podemos realmente
agir. Pedi à equipe para ir
ponto a ponto e ter clareza
sobre o que faremos em cada
ponto. Desejamos que todos
os países tivessem isso »
— Embaixadora e Coordenadora do Global AIDS dos EUA, Deborah Birx
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Monitoria da execução dos planos do PEPFAR
Porquê os ativistas
devem monitorar a
implementação dos Planos
Nacionais do PEPFAR?

Em Maio, o ciclo de planificação operacional do PEPFAR no país chega ao “fim”, mas
neste momento nossa advocia está longe de terminar. Transformar as vitórias da
COP em papel em realidade exige advocacia e vigilância persistentes. Agora é hora
de mudar para monitorar a implementação dos compromissos conquistados - geralmente uma coisa muito mais difícil de fazer.

GRÁFICO: Visão geral da
monitoria do ciclo PEPFAR COP
1° Trimestre: Outubro - Dezembro (PEPFAR
deve chegar a 25% das metas) (dados do
T1 divulgados em Março
2° Trimestre: Janeiro - Março (PEPFAR deve

% das metas que o
PEPFAR deve atingir
em cada trimestre

chegar a 50% das metas) (dados do T2
lançado em Junho)
3° Trimestre: Abril - Junho (PEPFAR deve
chegar a 75% das metas) (dados do T3
lançado em Setembro)
4° Trismestre: Julho - Setembro (PEPFAR
deve atingir 100% das metas) (dados do T4
divulgados em Janeiro)

Como os ativistas podem
acompanhar o progresso
do PEPFAR para garantir
maior impacto?

Participando e fornecendo feedback nas reuniões da equipe de resposta da supervisão do PEPFAR (POART) e interagir com os dados de monitoria do PEPFAR
compartilhados na Reunião de Planificação Regional são maneiras importantes de
acompanhar a implementação de suas demandas e avaliar o impacto do PEPFAR. É
aqui que você pode avaliar questões importantes, como: quão bem eles estão
fazendo a testagem? estão cumprindo as metas de prevenção? Quantas pessoas em
que o teste é positivo estão sendo ligadas aos cuidados e tratamento? As pessoas que
ficam em tratamento. As pessoas estão sendo perdidas no acompanhamento? É o
mesmo em todo o país, ou são diferentes áreas fazendo melhor ou pior?
É importante observar que, embora os funcionários do PEPFAR passem meses com
seus dados e apresentações, você poderá observa-los pela primeira vez em tempo
real, conforme apresentado na hora. Isso significa que, como membros da sociedade
civil, devemos desenvolver nossa capacidade de levantar preocupações no local, destacando áreas de fraqueza ou negligência voluntária para pressionar por estratégias
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de alto impacto. Devemos nos tornar detetives, investigando os dados e identificando
lacunas - e depois desafiando com ousadia o PEPFAR, o Fundo Global e as autoridades
do Ministério da Saúde a fazer mais, fazer melhor e fazê-lo mais rapidamente.

Qual é o objetivo das
reuniões trimestrais
da equipe de resposta
da supervisão da
responsabilidade do
PEPFAR (POART)?

As discussões do POART e outras atividades de envolvimento da sociedade civil visam

Como você pode começar
a entender os dados do
PEPFAR?

Sabemos que os dados podem ser bastante impressionantes, mas com alguns indica-

comunicar o progresso do programa e como uma oportunidade para a sociedade civil
fornecer feedback sobre como o programa pode ser aprimorado.
No entanto, isso geralmente assume a forma de uma apresentação de slides que não
pode, por si só, comunicar adequadamente uma imagem completa do programa. Se o
PEPFAR não apresentou informações suficientes para você entender como uma determinada área do programa está sendo realizada e sugerir melhorias, você pode e deve
solicitar mais informações e uma oportunidade para mais envolvimento depois de ter
tempo para digeri-las.

dores, fica mais fácil! O PEPFAR usa muitos acrônimos e códigos - mas com o livro de
códigos , fica muito mais fácil trabalhar com ele.
Geralmente, é importante observar o alvo inicial ao analisar os dados. Os dados
podem fazer com que o PEPFAR pareça estar indo muito bem (por exemplo, atingimos
97% da nossa meta), mas se a meta for baixa no início, o resultado ainda não será
bom o suficiente. Nesse caso, é uma boa idéia advogar ao PEPFAR que as metas sejam
mais ambiciosas e mais altas no próximo ciclo da COP.
Também é uma boa ideia analisar os dados com mais de um ano. O PEPFAR muitas
vezes explica que o baixo desempenho se deve a tendências sazonais ou que isso é
‘normal para essa época do ano’ e que eles ‘esperam que o desempenho melhore no
próximo trimestre’. Você pode determinar facilmente se esse é o caso, olhando para
as tendências nos últimos dois anos.
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DICA: Explore os dados do PEPFAR usando o banco de dados
de monitoria, avaliação e relatório do PEFFAR da amfAR
O banco de dados de monitoria, avaliação e relatório do PEPFAR (MER) apresenta dados sobre um conjunto
de pontos de dados do PEPFAR (indicadores MER) que o PEPFAR usa para acompanhar o progresso em seus
programas. Você pode usar esse recurso para identificar onde o progresso está atrasado, onde existem lacunas
e para ajudar a desenvolver suas demandas para as reuniões POART e RPM. Aqui estão algumas dicas sobre
como navegar no banco de dados:
•

Explorando o progresso do tratamento: no site, primeiro selecione seu país. Você verá primeiro uma
página que descreve a cascata de tratamento. O PEPFAR monitora o tratamento do HIV através de uma
cascata de indicadores: teste do HIV (total testado e número de diagnosticados com HIV), ligação ao tratamento, iniciação ao tratamento, retenção no tratamento e número total de TARV. Cada um dos indicadores
relevantes é mostrado na página de tratamento.

•

Explorando o progresso da prevenção: No segundo guia, você pode monitorar os programas de prevenção
do HIV no PEPFAR. Aqui você pode ver indicadores sobre o programa de PTV (gestantes iniciadas em tratamento, bebês testados e tratados), VMMC, programas de prevenção para populações-chave e prioritárias
e PrEP.

•

Explorando o progresso por distrito: Por padrão, ambas as páginas mostram dados em nível nacional e
em todo o programa PEPFAR. A seleção de distritos no mapa atualizará os dados apenas para os distritos
selecionados. Os filtros à esquerda da página podem examinar os alvos e os resultados para entrega direta
de serviço (DSD) ou assistência técnica (TA) separadamente.

•

Identificação das áreas prioritárias geográficas do PEPFAR em seu país: Importante, as prioridades
distritais do PEPFAR significam que ele faz muito mais trabalho em alguns distritos do que em outros. Você
pode identificar os distritos que são mais importantes para o PEPFAR nos filtros esquerdos como
Atingido ou Expandido versus aqueles que são Sustentados ou com Apoio Central. Você pode selecionar
um trimestre específico ou os resultados gerais acumulado do ano (acumulado no ano).

•

Compreendendo os indicadores do PEPFAR: Definições para todos os indicadores que o PEPFAR usa estão
disponíveis ao lado do mapa nas páginas Tendências e desempenho do indicador, juntamente com um link
para o texto completo de cada indicador. Além disso, em todos os gráficos do site, há um menu suspenso
que explica esse indicador, como cada indicador se encaixa nos programas de tratamento e / ou prevenção
e as tendências desejáveis. É importante ressaltar que ele também mostrará exemplos de como você (e o
PEPFAR) deve interpretar as metas e os resultados, além de exemplos de formas enganosas ou imprecisas
de descrever os dados. É uma boa ideia ler esses números suspensos ao analisar os gráficos para se certificar de que você percebe qualquer problema potencial que deve ser levantado na próxima reunião.

•

Obter resumos de dados para o seu país: você pode obter um resumo dos dados para o seu país. No canto
superior direito de cada página, basta clicar no ‘Folha download Fact’ e você vai ver um PDF com todos a
mesma informação. A última página da ficha técnica oferece uma maneira conveniente de ver os códigos
que o PEPFAR usa com mais frequência.

•

Aprofundando: se você tiver preocupações com as metas ou o desempenho de qualquer indicador,
poderá aprofundar os dados alternando para a terceira guia (“Tendências e desempenho dos indicadores”). Selecione seu indicador de interesse no menu suspenso. Nesta página, você pode ver um mapa que
mostra o número de serviços prestados, metas de indicadores e desempenho em relação às metas em cada
distrito. Mais abaixo, você pode ver dados detalhados das tendências em cada trimestre. Em “Desempenho
do distrito”, você pode ver quais distritos têm o maior e o menor desempenho. Por fim, na parte inferior da
página (e em todas as páginas!), Existem tabelas de dados, que podem ser classificadas por desempenho,
tamanho de destino ou prioridade do distrito.
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Como você pode se
preparar para a sua
próxima reunião
trimestral de monitoria
com o PEPFAR?

É importante que você chegue às reuniões do POART preparadas para avaliar os
dados relatados. Para se preparar melhor, peça ao coordenador do país que lhe envie
os dados trimestrais ou as apresentações antes da reunião. Mesmo que o coordenador do país não compartilhe os dados antes do tempo, você deve revisar o progresso
histórico em direção às metas no banco de dados MER da amfAR, disponível on-line
em http://mer.amfar.org/
Antes de ir para a sua próxima reunião de acompanhamento trimestral com o PEPFAR,
é uma boa ideia que passe muito tempo quanto você pode antes da reunião olhando
para os dados. Se você recebeu o pacote de dados antes da reunião, dar uma olhada
para ver se o desempenho melhorou ao longo do último trimestre. Examine cuidadosamente o banco de dados e destaque questões e, se possível, algumas possíveis
razões para o mau desempenho (como resultados atrasados em

distritos com apoio
centralizado, ou um distrito que está se saindo muito pior do que os outros, ou baixa
ligação com os cuidados que levam à falta de tratamento metas).
Por fim, se você observar um desempenho fraco em alguns distritos, é uma boa idéia
fazer uma pesquisa de fatos no local para determinar o que está causando o desempenho ruim. Isso geralmente fornece muito mais informações do que o PEPFAR e
permite que você entre na próxima reunião do PEPFAR, pronta para lhes contar as
razões exatas pelas quais um programa não está tendo êxito em uma região. Suas
sugestões para melhorar o programa podem ser especialmente eficazes quando vinculadas aos indicadores que o PEPFAR usa para se avaliar.
Quanto mais prática você praticar, mais fácil se tornará!

DICA: Ainda precisa de
ajuda para entender os
dados?
Envie um email para:
data@pepfarwatch.org
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5 Passos para iniciar
a monitorar a
implementação dos planos
nacionais do PEPFAR

1.

Documente suas demandas e os compromissos do PEPFAR: Primeiro, é
muito importante documentar as recomendações, demandas e compromissos
assumidos durante a revisão da COP. Você também deve documentar as
respostas que você recebeu do Coordenador do País e de outros funcionários
do PEPFAR durante a Revisão da COP. Isso deve incluir quem respondeu às suas
demandas, quando elas responderam, com o que concordaram e em que prazo.

2.

Analise cuidadosamente o Resumo da Direção Estratégica: O documento
preliminar do Resumo do Desenvolvimento Estratégico (SDS) será lançado
logo após a conclusão da Revisão da COP com uma janela muito pequena de
oportunidade para fazer comentários ou solicitar edições neste documento. Leia
este documento para ver se suas sugestões foram incorporadas ao
documento. Se você solicitou alterações na forma como os programas são
executados e eles não aparecem no SDS, é muito mais difícil implementá-las
posteriormente.

3.

Mantenha contato com seu coordenador de país: Em seguida, você deve
acompanhar o seu coordenador do país após a conclusão da revisão da
COP. Você deve primeiro reiterar as demandas que fez e lembrá-las do que elas
concordaram em fazer.

4.

Solicite o agendamento de reuniões trimestrais importantes para o seu
país: você também deve solicitar ao coordenador do país que lhe envie o
agendamento da revisão dos dados trimestrais ou das reuniões da equipe
de resposta de supervisão da responsabilidade do PEPFAR (POART) . São
reuniões que acontecem a cada três meses nas quais as equipes dos países
do PEPFAR traçam o progresso em relação às metas trimestrais. As equipes
dos países também relatam ao OGAC seu desempenho trimestral por meio
de teleconferências. Certifique-se de solicitar as datas para essas chamadas
também. Como parte dessas ligações, espera-se que a equipe do país
informe sobre as recomendações da sociedade civil durante as reuniões
trimestrais. Reúna-se com as equipes de seu país antes de fazerem essas
chamadas para garantir que a contribuição da sociedade civil seja refletida na
chamada.

5.

Familiarize-se com os dados de desempenho do PEPFAR do seu país: A
maneira mais fácil de obter os dados de desempenho do programa do PEPFAR
é através do banco de dados de monitoria, avaliação e relatórios do PEPFAR da
amfAR descrito em detalhes acima. Passe algum tempo explorando o banco de
dados e entre em contato conosco pelo data@pepfarwatch.org se você tiver
alguma dúvida ou estiver pronto para mergulhar ainda mais.

Envolver-se em PEPFAR WATCH
Se você precisar de ajuda para desenvolver suas demandas e elaborar um plano de advocacia para
influenciar ou monitorar o PEPFAR, envie um email para info@pepfarwatch.org

Sobre o PEPFAR Watch

O PEPFAR Watch é uma rede crescente de organizações da sociedade civil, organizações não-governamentais, ativistas e analistas de dados que estão trabalhando
para garantir uma maior responsabilidade do PEPFAR em relação às comunidades
que atende. Juntos, influenciamos as políticas e práticas do PEPFAR no nível da sede
e monitoramos e influenciamos os planos, programas e orçamentos no nível do país,
para garantir que a maior fonte de financiamento para a resposta global ao HIV seja a
melhor possível. Os membros da rede também prestam assistência técnica a ativistas
e organizações interessadas em trabalhar para influenciar e monitorar o PEPFAR. O
PEPFAR Watch é convocado e coordenado pelo Health Global Access Project (Health
GAP).

Sobre Health GAP

O Health GAP é uma organização internacional de defesa dedicada a garantir que
todas as pessoas que vivem com HIV tenham acesso a medicamentos que sustentam
a vida a preços acessíveis. Nossa equipe combina trabalho político pragmático com
ações de base audaciosas para obter acesso equitativo ao tratamento, cuidados e
prevenção para pessoas que vivem com o HIV e são afetadas pelo HIV em todo o
mundo. Dedicamo-nos a eliminar as barreiras ao acesso universal a medicamentos
de sustentação da vida a preços acessíveis para pessoas que vivem com HIV / AIDS
como chave para uma estratégia abrangente de enfrentamento e, no final, parar a
pandemia de AIDS. Acreditamos que o direito humano à vida e à saúde deve prevalecer sobre os lucros excessivos da indústria farmacêutica e a expansão dos direitos
de patente.

DICA: Para manter-se informado e ter oportunidades
contínuas de aprender como influenciar e monitorar
os programas do PEPFAR, entre na lista de e-mails do
PEPFAR Watch

