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Panorâmica Geral

Objectivo

Os participantes desenvolvem estratégias e planos de acção 

baseados em aprendizagens desta reunião para mobilizarem 

fundos para componentes subfinanciados dos seus programas 

de imunização.  Os planos devem alinhar-se e aumentar os 

Planos de Transição da Gavi. 

▪ Sessão 9:  As equipas nacionais trabalham em estratégias e 

acções de mobilização de recursos

▪ Sessão 10: Revisão de pares dos planos de mobilização de 

recursos

▪ Sessão 11: Apresentação de plenário dos planos de mobilização de 

recursos
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Sessão 9

Reflectir sobre questões essenciais discutidas durante este encontro e 

trabalho em conjunto para desenvolver um plano para mobilizar fundos 

para contributos/actividades críticos subfinanciados.  Algumas sessões a 

considerar: 

▪ Financiar mais do que apenas vacinas - quais são os componentes do 

programa de imunização que estão subfinanciados?

▪ Mobilizar recursos aos níveis nacional e sub-nacional - Quais são os 

orçamentos do governo nacional e sub-nacional que poderiam/deveriam 

financiar contributos para a prestação de serviços de imunização?

▪ Sessões temáticas concorrentes - As questões relacionadas com as 

expansão da NHI, hesitação perante as vacinas e aquisição de vacinas têm 

impacto sobre o financiamento necessário e disponível para a imunização?

Seleccione o relator para apresentar um resumo entre 5 a 10 minutos do 

seu sistema de financiamento, das suas fontes de orçamento alvo e das 

actividades planeadas.
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Discussões nacionais
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Discussões nacionais com facilitadores (90 minutos)



Sessão 10

Revisão de pares das estratégias e actividades de mobilização de recursos.

1. (30 min.) Apresentação e Q&A das actividades planeadas

▪ Proporcionar uma panorâmica geral do sistema de financiamento

▪ Identificar as principais fontes de orçamento que tem como alvo

▪ Estratégias e actividades para dar apoio ao financiamento aumentado 
dessas fontes. 

2. (15 min.) Cada equipa nacional discute o outro plano e proporciona feedback

▪ Dois pontos fortes da sua proposta

▪ Duas sugestões para melhoria 

3. (30 min.) Discussão facilitada para criticar e refinar ainda mais as actividades

4. (10 min.) Seleccione uma actividade para apresentar no plenário

▪ Actividade com maior probabilidade de sucesso (de resultar num 
financiamento aumentado)

▪ Seleccione o relator - explique a actividade, o raciocínio para a actividade, 
porque tem probabilidade de ser bem-sucedida e potenciais desafios (2-3 
min. em plenário)
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Grupo Países Facilitadores Sala

1 Arménia, Usbequistão Sandro, Helen

2 Costa do Marfim, Congo Miloud, Thierry 

3 São Tomé, Timor Leste Hugo, Sudath, 

Cristiana

4 Nigéria, Paquistão Uche, Logan

5 Índia, Indonésia Taj, Tetra

6 Geórgia, Gana, Sudão Elizabeth, Leah, 

Marina, Joanna

7 Lau, Vietname Grace, Annie, 

Nam, Praveen

Agrupamentos transnacionais



Sessão 11

Relatório de plenário de actividades com maior probabilidade de 

sucesso

▪ Qual é a actividade

▪ Raciocínio para a actividade

▪ Porque tem probabilidade de sucesso

▪ Potenciais desafios

Respeite o limite temporal de três minutos.
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Discussões nacionais
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Discussões transnacionais
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