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Função do CCG

▪ Agir como um grupo intersectores para guiar a transição, ajudar a 

implementar planos de transição e a facilitar o envolvimento de 

autoridades governamentais e parceiros adicionais para 

resolver desafios relacionados com a transição

▪ Agir como ligação com a LNCT, identificando questões que 

requerem suporte e experiências que valham a pena disseminar e 

documentar
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Composição recomendada do CCG

▪ Inclui um equilíbrio entre pessoal de nível técnico e 1 a 2 

defensores de nível sénior que podem elevar os desafios e 

fazer a defesa do PAI

▪ Inclui um Gestor do PAI ou delegado do PAI

▪ Inclui uma pessoa com autoridade para convocar o grupo 

▪ Inclui um representante do Ministério das Finanças (ligação com o 

sector da saúde)

▪ Inclui um representante do directorado com responsabilidade pelo 

PAI

▪ Inclui um representante da unidade de 

finanças/planeamento/orçamentação do Ministério da Saúde

▪ Poderá incluir representantes do GTCV, unidade de aquisição 

nacional, NRA, ministério do planeamento, conforme apropriado
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▪ Concorda com o mandato e função do CCG conforme acima?  É 
apropriado e necessário no contexto do seu país?  Existem grupos 
existentes com este mandato?

▪ A composição do CCG actual alinha-se com as recomendações 
acima?

▪ O CCG serve de forma adequada as suas funções pretendidas?  O 
que pode ser melhorado?  Como (por exemplo, encontros regulares 
no país, trazer conhecimentos técnicos adicionais para o encontro)?

▪ O CCG, conforme composto actualmente, o perfil certo para servir 
esta função?  Porquê, ou porque não?

▪ Que recomendações tem do perfil dos membros do CCG que 
podem ser mais adequadas?  Quem seria a pessoa certa no nosso 
país para rever e voltar a nomear membros do CCG?  

▪ Como poderiam os parceiros nacionais continuar o diálogo e 
emprestar conhecimentos e liderança adicionais, se necessário?
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Perguntas para a discussão nacional



Discussões nacionais

Vamos agora dividir-nos em grupos nacionais para discussões para 

identificarmos formas de melhorarmos a eficácia dos CCG.

▪ Discussões nacionais com facilitadores (20 minutos)

▪ Discussões transnacionais com facilitador (15 minutos)
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Grupo Países Facilitadores Sala

1 Arménia, Usbequistão Sandro, Helen

2 Nigéria, Costa do Marfim, 

Congo

Miloud, Thierry, 

Uchenna, 

3 Angola, São Tomé, Timor 

Leste

Hugo, Sudath, 

Cristiana

4 Índia, Paquistão, Indonésia Logan, Raj, Tetra

5 Geórgia, Gana, Sudão Elizabeth, Leah, 

Marina, Shaza, 

Joanna

6 Lau, Vietname Grace, Annie, 

Nam, Praveen

Agrupamentos transnacionais



Discussões nacionais
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Discussões transnacionais

8 | www.lnct.global


