
Comité de PV&QD do SMERG da RBM
Bases

Para mais detalhes, consulte 
os Termos de Referência.

O QUEé o
Comité de PV&QD?

A QUEM reporta? QUANDO foi criado? QUEM está envolvido? COMO funciona?

PV&QD significa
“Práticas de Vigilância e
Qualidade dos dados”.

O comité ocupa-se da 
documentação e 

coordenação dos esforços 
de reforço da vigilância da 
malária e da qualidade dos 

dados.

O Comité de PV&QD está 
sob a tutela e reporta ao 

SMERG do RBM.

Os co-presidentes do 
SMERG têm a palavra final 

em termos de criação, 
continuidade ou dissolução 

do comité.

O comité e os respetivos 
objetivos foram 

apresentados pelos co-
presidentes do SMERG a 
27 de janeiro de 2021.

Os TdR foram finalizados e 
publicados em abril de 2021.

O comité tem investimento para 
3 anos, até janeiro de 2024.

Co-presidentes do SMERG:  
Médoune Ndiop
Molly Robertson

Co-diretores do Comité de 
PV&QD:

Arantxa Roca-Feltrer
Baltazar Candrinho

Coordenação e Governação: 
Malaria  Consortium e 

Secretariado do SMERG

Membros: 34 de 5
continentes, 18 países, 22

organizações, 5 PNCM

Este comité é liderado por 
dois “co-diretores”. Pelo 

menos um dos quais deve 
representar um PNCM.

PORQUE foi criado?

Este comité foi criado no 
seguimento das recomendações 
da 31ª reunião do SMERG* [23-

25 de setembro de
2020].

O Comité PV&QD do 
SMERG tem como objetivo 
aumentar a visibilidade das 
iniciativas de melhoria da 
vigilância e qualidade dos 
dados, assim como agilizar 
a coordenação global dos 
esforços relacionados com 

a vigilância.

Os co-diretores organizarão e 
conduzirão reuniões virtuais 
mensais em sintonia com os 
co-presidentes do SMERG.

Todas as atas, decisões e 
principais documentos 

serão publicados no sítio 
Web do SMERG.

SMERG: Grupo de Referência de
Vigilância, Monitorização e Avaliação

A primeira reunião oficial 
realizou-se a 6 de maio de 2021.

Qualquer parte interessada pode ser 
membro do comité. Todos os 
voluntários são bem-vindos.

Os co-diretores definem a direção 
estratégica e técnica do Comité, 

ao mesmo tempo que asseguram 
o alinhamento com o 

secretariado do SMERG e reveem 
as atualizações trimestrais e os 

relatórios anuais.
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