Assunto: Encontro Virtual para Apresentação dos Resultados do Segundo Trimestre (Q2)
Referentes ao COP19
Descrição: O Gabinete de Coordenação do Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. para o Alívio da
SIDA (PEPFAR) em Moçambique, serve-se do presente para partilhar os seguintes documentos, sobre o
encontro em epígrafe, a ter lugar no dia 5 de Agosto de 2020, das 13:00 às 15:00:
Data: 5 de Agosto de 2020
Local: Plataforma Webex
Propósito/Objective: Abordar os resultados referentes ao segundo trimestre e o progresso na monitoria
liderada pela comunidade / Cover Q2 results and the progress on community led monitoring
Participantes/Participants: Organizações da Sociedade Civil, CNCS, Parceiros Bilaterais, Equipa do
PEPFAR Moçambique.
Formas de acesso:
Quando você recebe um convite por e-mail para uma reunião na Webex, o convite é algo parecido ao
seguinte:
A Catherine Sinu convida-o a participar nesta reunião na Webex.
Número da reunião (código de acesso): 123 345 231
Senha da reunião: aQ34ijkC (98765432 por telefone e sistemas de vídeo)
Quarta-feira, 29 de Maio de 2019
10:00 da Manhã | (UTC-08:00) Hora Pacífica (EUA e Canadá) | 1:00 hora

Participar

Participe por telefone
Toque para ligar a partir de um telemóvel (apenas para os participantes)
+1-555-123-4567
+1-555-765-4321
Números de chamada global
Participe a partir de um sistema de vídeo ou aplicação
Marque 123456789@webex.com
Pode também marcar 173.243.2.69 e introduzir o número da sua reunião

Para sua conveniência, pode optar pela forma que pretende participar na reunião a partir do seu
computador, telemóvel, telefone tradicional, ou sistema de vídeo. Escolha a opção que é melhor para si.
Pode descarregar a aplicação Cisco Webex no seu dispositivo se tiver autorização para o fazer, mas não
precisa de descarregar nada para poder participar numa reunião.

A.

PARTICIPAR NUMA REUNIÃO DA WEBEX A PARTIR DE UM CONVITE POR E-MAIL

A partir do convite por e-mail no seu computador ou telemóvel, aceda à reunião utilizando os seguintes
passos:
1. Carregue no botão verde designado Participar no convite feito por e-mail.

Participar

2. Na parte inferior do novo browser da Internet que aparece, carregue em " Participar a partir do
seu browser" para participar na reunião.
Está com dificuldades em abrir a aplicação do desktop? Participe a partir do seu browser.
Não tem a aplicação do desktop? Faça já o descarregamento.

B.

PARTICIPAR NA REUNIÃO WEBEX A PARTIR DO WEB BROWSER
1. Inicie o Google Chrome, o único browser optimizado para a funcionalidade Webex, utilizando o
seguinte link:
https://statedept.webex.com
2. Insira aqui o número da reunião a partir do convite:

Participe numa Reunião
Introduzir informações sobre a reunião

3. Necessitará da senha da reunião no convite.
C.

PARTICIPAR NUMA REUNIÃO WEBEX ATRAVÉS DO TELEFONE

Ligue para um dos números indicados em Participar por telefone. Esta é uma boa opção se não estiver
ligado a uma rede para vídeo ou se tiver problemas com a Internet. Após aderir à reunião, consegue ouvir
toda a gente a falar, mas não consegue ver o vídeo ou o conteúdo que os participantes estão a partilhar.
Terá de fornecer uma senha quando ligar do seu telefone. Pode encontrar a senha da reunião no convite
por e-mail.
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