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Com vista a melhorar a contribuição do Fundo Global para a governação da saúde e aumentar o
impacto dos investimentos, os Mecanismos de Coordenação dos Países (MCP) e os Mecanismos
de Coordenação Regionais (MCR) proporcionam uma base sólida e inclusiva. A Iniciativa
Estratégica de Evolução dos MCP (2020-2023) é uma oportunidade catalisadora para melhorar
responsabilidades nucleares de supervisão inclusiva, envolvimento significativo,
posicionamento alinhado com as estruturas nacionais e operações de governação sustentáveis.
A Evolução dos MCP teve início com uma fase-piloto implementada entre 2018 e 2019. A fase
seguinte, lançada em setembro de 2020, incorpora ensinamentos obtidos dos 18 países-piloto e
de consultas com mais de 680 partes interessadas. Abordagens adicionais adaptadas do atual
contexto do COVID-19 foram também incorporadas na fase seguinte, que se expande para cerca
de 100 MCP e MCR.

Panorâmica da Evolução: objetivos, princípios e resultados





Objetivo: equipar os MCP para efetuarem operações de supervisão inclusiva e
envolvimento significativo, em alinhamento com as estruturas nacionais, com vista à uma
governação sustentada da saúde.
Princípios:
o Diferenciar a abordagem agrupando os países em função das necessidades e do
enfoque do investimento;
o Conceder tempo suficiente para assegurar a mudança através de intervenções a
bom ritmo e aperfeiçoamento baseado nos resultados;
o Alterar o cenário de manutenção do estado de coisas através do equipamento dos
MCP (afastando-se da assistência técnica cíclica por peritos de passagem),
agilizando os processos e investindo nos resultados;
o Demonstrar resultados em relação às doenças por meio de posicionamento
estratégico e harmonização nacional da governação da saúde.
Resultados: tal como na fase-piloto, a medição do progresso faz parte do modelo da
Evolução, com um limiar de referência e acompanhamento dos resultados através de
quantificação e aprendizagem otimizadas.

Evolução dos Mecanismos de Coordenação dos Países, agosto de 2020

01

Implementação
A implementação da Evolução dos MCP no país segue um processo de várias etapas que envolve
diversos parceiros em um trabalho conjunto. As atividades específicas das etapas serão
adaptadas ao contexto nacional.

Calendarização
A implementação será aplicada a grupos de MCP por fases, em 2020 e no início de 2021.


Setembro – dezembro de 2020 (para as fases 0 e 1): a Plataforma dos MCP e as
Equipas Nacionais trabalharão com os MCP e os parceiros a fim de determinar o melhor
momento para o estabelecimento dos limiares (inquérito 360, entrevistas com informadores
fundamentais) e a integração.



Início de 2021: a informação das fases 2 e 3 será disponibilizada no início de 2021.

•

2023: a abordagem da Evolução dos MCP será generalizada, o que inclui, entre outros
aspetos:
o MCP equipados para assumirem responsabilidades nucleares (nível
nacional/regional)
o Políticas e abordagens actualizadas que incorporam eficazmente as avaliações e
o relato na gestão do desempenho (nível do Secretariado)
o Maior alinhamento com as estruturas nacionais e as plataformas de parceiros
para sustentar uma governação da saúde eficaz (nível nacional/regional com apoio
e cooperação dos países, parceiros e Fundo Global)
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