
Um Guia da 
Sociedade Civil 
para o Processo do 
Plano Operacional 
do País PEPFAR 
2018 (COP)

Imediatamente

Dez 1—17

QUANDO? O QUE? O QUE A SOCIEDADE CIVIL PODE FAZER?

O cronograma de 2018 é diferente de 2017 e a sociedade civil será agora 
incluída na reunião mais importante em Fevereiro onde os alvos são aceitos. 
Isso significa que temos que trabalhar mais rápido este ano e não esperar até 
que a COP tenha sido escrita para dar contribuições.

1. Comece a reunir-se para revisar a COP do ano passado e começar a 
construir uma lista de recomendações e  pedidos que você pode enviar 
para o PEPFAR até o final de Janeiro. Encontre o COPS 2017: https://www.
pepfar.gov/countries/cop/fy2017/c76721.htm

2. Todos os dados PEPFAR estão agora online! Dê uma olhada nos dados 
PEPFAR para 2017 como uma ferramenta para advocacia - conta uma 
história importante do que está funcionando e o que não esta! 
http://data.pepfar.net. Precisa de ajuda com os dados? Nos-envie um 
email: data@pepfarwatch.org 

3. Comece a identificar quem são os seus defensores mais fortes que 
devem participar das revisões da COP PEPFAR em Joanesburgo de 19 a 
23 de Fevereiro e 25 de Fevereiro a 1 de março.

4. Entre em contato com seu coordenador PEPFAR para pedir-lhes um 
calendário de datas exatas para o seu país para o processo.

PEPFAR realizarão teleconferências entre o país e Washington. Peça para 
ver os dados, instruções, slides e resultados dessa reunião para ajudá-los a 
preparar sua contribuição.

O calendário de advocacia 
da COPS começa agora ... 
comece a criar uma lista 
de prioridades para o que 
as CSOs sugerindo o que a 
PEPFAR deve financiar de 
forma diferente em 2018 do 
que foi feito em 2017.

Reuniões do trimestre 4 
POART.

GRUPO 1 
Botswana, Camarões, RDC, Lesoto, 

Namíbia, Nigéria, Sudão do Sul, 
Suazilândia, Uganda, Zâmbia e 

Zimbabwe

GRUPO 2 
Burundi, Costa do Marfim, Etiópia, 

Haiti, Quénia, Malawi, Moçambique, 
Ruanda, África do Sul, Tanzânia, 

Ucrânia,Vietnã

Dezembro
(Primeira semana)

Entre em contato conosco em info@pepfarwatch.org para o projeto de 
diretrizes.

São publicadas as principais 
diretrizes da COPS.

PEPFAR WATCH

https://www.pepfar.gov/countries/cop/fy2017/c76721.htm
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Inicio de Fevereiro

Semana de 
29 de Janeiro

Fevereiro 19—23
(Grupo 1)

Fevereiro 25—
Março 1
(Grupo 2)

Nota: Seremos anfitriões 
de uma sociedade civil pré-
reunião no dia anterior a 
cada RMM (18 de Fevereiro 
e 24 de Fevereiro)

1. Peça para ser convidado 

2. Venha com uma série de pedidos/prioridades iniciais claras

3. Comece a trabalhar em uma apresentação formal de seus grupos sobre 
o que deseja ver na COP18 

4. Solicite os slides do trimestre 4 POART 

Prepare uma apresentação escrita sobre o que você acha que deve mudar e 
envie-a assim que puder. Para fazer isso:

•  Consulte com as comunidades, especialmente as capitais externas, peça 
por suas contribuições e evidências sobre o porquê que as mudanças são 
necessárias.

•  Use dados do PEPFAR,  outras evidências coletadas, histórias e 
experiências. 

• Seja específico sobre o que deve mudar da COP do ano passado para a 
COP18. O que deve ser adicionado? Quem deve ser coberto? Onde?

• Certifique-se de compartilhar suas prioridades com as redes globais 
da sociedade civil que podem garantir que a sede da PEPFAR em 
Washington esteja ciente (envie sua submissão para: 
info@pepfarwatch.org)

1. Envie seus melhores defensores mais astutos, bem preparados para 
promover suas prioridades; envie um e-mail para info@pepfarwatch.org 
para dizer quem está indo! 

2. Peça à equipe do PEPFAR que lhe envie os dados e as apresentações para 
o RMM pelo menos uma semana de antecedência. 

3. Tenha um pré-encontro com todas as OSC para garantir que seus 
representantes estejam bem preparada para representar todas as suas 
prioridades. 

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

5. Antes das Reuniões de Revisão da Gestão Regional, certifique-se de 
que a PEPFAR conheça suas principais prioridades, peça que elas sejam 
incluídas na agenda da reunião.

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

7. Entre em contato com grupos globais da sociedade civil que podem 
apoiá-lo nas revisões ... e-mail info@pepfarwatch.org para descobrir 
quem vai do CS global.

As equipes PEPFAR têm um 
“retiro estratégico”.

Reuniões de Gestão 
Regional (RMM):

o país PEPFAR e as equipes 
de Washington DC, a 
sociedade civil nacional 
e global, o governo, o 
ONUSIDA e o Fundo Global 
se reúnem em Joanesburgo 
para reuniões de cinco 
dias onde estabelecem as 
prioridades da COP 18.

Este é um momento 
importante de advocacia 
onde a sociedade civil pode 
influenciar o que o PEPFAR 
financia.

Preparação para reuniões 
regionais.

Janeiro 1. Crie uma lista de prioridades por escrito para que você a envie com seu 
representante para o retiro estratégico no final de Janeiro.

2. Peça ao coordenador do PEPFAR para os materiais que você precisa para 
se engajar. Eles devem fornecer:

• Orientação específica do país que define as prioridades da sede da 
PEPFAR

• Um calendário para os próximos meses

• Slides do trimestre 4 POART

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

• Convite inicial para que a comunidade para escolher um representante 
para ser convidado para Análise de Gestão Regional

Começa o processo formal 
PEPFAR - é a hora de 
identificar suas prioridades 
para mudança.
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Last updated: Dec 2017
Join Us.
www.healthgap.org/stayconnected

Março 15
(Grupo 1)

Março 22
(Grupo 2)

Abril 10—13
(Grupo 1)

Abril 17—20
(Grupo 2)

Após a apresentação da COP, não acabou. Você ainda pode influenciar:

• Colocando pressão na equipe da PEPFAR para fazer mudanças antes das 
reuniões de aprovação de Abril.

• Coordenando os defensores norte-americanos e mundiais para garantir 
que a PEPFAR Washington conheça as mudanças futuras que você ainda 
deseja.

Estas reuniões de três dias irão rever todos os resultados dos últimos meses. 
As OSC serão convidadas. Ainda há espaço aqui para promover a inclusão das 
principais prioridades da comunidade e se certificar de que a COPS reflete o 
melhor pensamento e as necessidades na resposta à AIDS.

• Ter uma pré-reunião das OSC para revisar o projeto de SDS juntos.

• Enviar defensores astutos que continuarão pressionando.

O prazo da COPs  em 
Washington.

Reuniões de Aprovação 
da COP PEPFAR em 
Washington, DC

How can I get involved in 
advocacy to influence what 
PEPFAR is doing in my 
country?

If you’re interested in working to hold PEPFAR 
accountable in your country or region, email us at 
info@pepfarwatch.org
 
We’ve also assembled resources to help you take 
action to influence PEPFAR plans in your country or 
region. They can be found online at: 
healthgap.org/pepfarresources

Março 
 
Antes que a COP vá para 
o Embaixador para assinar 
(o que significa alguns 
dias antes das datas de 
vencimento abaixo)

Sua contribuição neste documento crítico ainda precisa ser considerada pelo 
Embaixador e pela sede da PEPFAR em Washington.

• Leia o SDS e sugira mudanças por escrita. 

• Se você fez uma apresentação formal, basta atualizar isso para observar 
o que não foi adotado integralmente no SDS (talvez em tinta vermelha).

Sínteses de Direção 
Estratégica (SDS) são 
compartilhados para 
feedback.

Março O que foi decidido em Joanesburgo em Fevereiro é apenas o primeiro passo 
e muitos detalhes ainda precisam ser elaborados, incluindo as atividades 
exatas, orçamentos e acordos.

1. Mantenha contato com as equipes de países da PEPFAR, continue 
pressionando as prioridades da comunidade enquanto escrevem para a 
COP. 

2. Solicite comentários escritos sobre sua submissão ao PEPFAR. 

3. Deixe claro que deseja rever o Resumo da Direção Estratégica (SDS) 
assim que um rascunho estiver pronto.

O Plano Operacional do País 
é elaborado.
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