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Nota de Orientação para os Mecanismos de 
Coordenação dos Países: Envolvimento  
 

Anexo 1 – Orientações aos membros do MCP para que se 
envolvam de forma relevante 
 
Atualizado em: março de 2021 

 
O presente documento presta orientações aos membros do Mecanismos de Coordenação dos Países 

(MCP1) sobre o que devem ter em conta para reforçar o seu envolvimento relevante com os grupos 

de interesse que representam. Os representantes dos grupos de interesse dos setores relevantes e 

possuidores do conjunto de competências adequadas devem ser eleitos/nomeados para os MCP 

através de um processo transparente2.  

 

Processos de nomeação e eleição dos membros do MCP. É necessário considerar os tipos de 

representantes do governo, da sociedade civil, do setor privado e de outras esferas que possa ser 

útil integrar num MCP, com base no papel e na importância da parceria entre estes setores. 

• O governo, os parceiros multilaterais e bilaterais e o setor privado nomeiam membros e 

suplentes para o MCP.   

• A sociedade civil elege/seleciona membros para o MCP através de um processo ético, 

bem documentado, amplamente divulgado e transparente, que se baseia em princípios 

de boa governação. 

 

Conjunto de competências dos membros do MCP para um envolvimento eficaz com os 

grupos de interesse. Para representar os respetivos grupos de interesse e assegurar que as 

suas vozes sejam ouvidas nas instâncias do MCP, cada membro do MCP deve demonstrar: 

• credibilidade junto do grupo de interesse que representa para compreender e manter 

relações próximas; 

• capacidade para representar o respetivo grupo de interesse de forma eficaz a nível 

nacional; 

• disponibilidade para se reunir com os membros do grupo de interesse, solicitar-lhes 

contributos e transmitir-lhes opiniões de modo oportuno; 

• um envolvimento ativo no respetivo grupo de interesse e um conhecimento dos seus 

problemas, necessidades, preocupações e políticas relativas ao processo de aprovação do 

grupo de interesse; 

• um conhecimento adequado sobre a SIDA, a tuberculose e a malária a fim de participar 

em discussões e na tomada de decisões; 

• capacidade para conduzir consultas alargadas e negociar com um vasto conjunto de 

partes interessadas, procurando consenso sobre os problemas do grupo de interesse, em 

harmonia com as prioridades nacionais gerais; 

• capacidade para manter a independência e a objetividade, adotando uma abordagem de 

base factual à resolução de problemas e respeitando as informações confidenciais; 

 
1Para efeitos do presente documento, os MCP incluem os Mecanismos de Coordenação Regional (MCR), definidos em mais 
pormenor na Política relativa aos MCP. 
2 Política do Fundo Global relativa aos Mecanismos de Coordenação dos Países, Anexo 1: Orientações sobre a representação de 
grupos de interesse no MCP, página 11. 

https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf
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• a aplicação contínua dos ensinamentos a fim de gerar mudanças eficazes, participando 

em sessões de orientação e reflexão e em sessões anuais de planeamento do trabalho e 

orçamentação do MCP; 

• capacidade para falar e tomar decisões em nome do respetivo grupo de interesse através 

de um diálogo permanente. 

 

Determinantes de um envolvimento eficaz. A fim de reforçar o papel ativo dos respetivos 

grupos de interesse, os membros do MCP devem: 

• Participar nos processos de tomada de decisões do MCP: 
✓ Estar presentes e participar regularmente nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias do MCP. 

✓ Preparar-se para as reuniões lendo os documentos pertinentes de modo a 

compreender os tópicos da reunião e solicitar ao grupo de interesse contributos 

sobre os pontos da agenda. 

✓ Integrar comités e grupos de trabalho pontuais do MCP para discutir problemas 

específicos e apresentar recomendações ao plenário do MCP. 

✓ Considerar o panorama geral do setor da saúde nacional e a carteira de 

subvenções, discutindo e identificando de um ponto de vista estratégico 

oportunidades de governação responsável. 

 

• Partilhar regularmente informações com os respetivos grupos de interesse antes e depois 

das reuniões do MCP.  

✓ Acompanhar as discussões e as decisões em curso que sejam pertinentes para as 

prioridades do grupo de interesse. 

✓ Solicitar contributos sobre os pontos da agenda antes das reuniões do MCP. 

✓ Trocar informações com os grupos de interesse através de um mecanismo 

bidirecional de retorno de opiniões a fim de representar de forma eficaz e 

relevante os seus interesses.  

✓ Interpretar e divulgar dados sobre as três doenças. 

✓ Partilhar experiências dos beneficiários das subvenções e de outras partes 

interessadas. 

 

• Defender: no âmbito das suas funções, cada membro do MCP deve, durante as reuniões 

do MCP, defender mudanças em áreas sob a sua influência em nome do respetivo grupo 

de interesse. Os membros do MCP poderão ter de identificar oportunidades para obter 

recursos adicionais para o país, se necessário. 

 
• Servir: todos os membros do MCP disponibilizam os seus conhecimentos e experiência 

pessoais únicos e estão dispostos a servir. Cada membro assumiu o compromisso de 

contribuir para os comités e para os grupos de trabalho do MCP.  
 

• Demonstrar adesão, conformidade e respeito: todos os membros do MCP devem cumprir 

os princípios e expetativas do Fundo Global, bem como as políticas e procedimentos do 

MCP descritos nos respetivos documentos de governação do MCP. 


