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2 NOTA DE ABERTURA

Nota de abertura

O ano de 2015 marca os 70 anos de existência das Nações Unidas e a transição entre 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para uma agenda transformativa mais 
sustentável,  centrada nas pessoas, planeta e na prosperidade e traduzida pelos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto, a agenda traz uma preocupação com a 
dimensão ambiental e as mudanças climáticas, que têm uma forte interligação com o bem-
estar económico e social das populações.

Os desastres naturais têm o potencial 
de causar perdas económicas e sociais 
substanciais e limitar assim, a longo prazo, a 

sustentabilidade do desenvolvimento nacional. Entre 
outros prejuízos, os desastres podem erodir o tecido 
protetivo familiar e os laços familiares levando a uma 
descontinuidade dos serviços sociais e comunitários, 
perda dos principais meios de vida da população, 
da segurança e proteção, expondo as pessoas mais 
vulneráveis, particularmente, jovens, mulheres e 
raparigas em risco de pobreza, violência e abuso. 

Estima-se que cerca de 26 milhões de mulheres e 
raparigas adolescentes e jovens estejam em situação 
de emergência devido aos conflitos ou desastres 

naturais necessitando de assistência humanitária 
(UNFPA, 2015). As raparigas, em particular, 
enfrentam um risco agravado de violência sexual e 
com base no género, que facilmente pode resultar 
em gravidezes não desejadas, infecções de HIV, 
problemas psicológicos, estigmatização social e 
frequentemente serem vítimas de tráfico humano 
e casamento precoce. Por exemplo, estimativas 
mundiais indicam que uma em cada cinco mulheres 
tende a ficar grávida sem o desejar e o risco de 
um parto complicado aumenta devido a falta de 
cuidados adequados e que em muitas ocasiões não 
estão disponíveis (UNFPA 2015). De acordo com 
relatos de mulheres e raparigas, diferentes formas 
de violência baseada no género também se agravam 
(UNFPA, 2015).

Devido à localização geográfica e condições 
socioeconómicas, Moçambique é um país propenso 
e vulnerável a desastres naturais recorrentes, que têm 
afectado a vida das famílias e comunidades, causando 
elevados danos ao país. Moçambique tem registado 
progressos na resposta às emergências, tendo sido 
as Nações Unidas um parceiro chave do governo 
no desenvolvimento de estratégias para uma melhor 
preparação e gestão da resposta as emergências. O 
Fundo das Nações Unidas para População (UNFPA) 
apoia a provisão de serviços de saúde reproductiva 
nas zonas afectadas, a provisão de kits de higiene, o 
reforço da prevenção da violência baseada no género 
e a prevenção do HIV nos jovens.  

Bettina Maas, Representante do UNFPA Moçambique
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(..) Entre outros prejuízos, os desastres 
podem erodir o tecido protetivo familiar 
e os laços familiares levando a uma 
descontinuidade dos serviços sociais e 
comunitários, perda dos principais meios 
de vida da população, da segurança 
e proteção, expondo as pessoas mais 
vulneráveis, particularmente, jovens, 
mulheres e raparigas em risco de pobreza, 
violência e abuso.

No presente ano, através do Dia Mundial 
de População comemorado a 11 de Julho e do 
Relatório da Situação da População Mundial 2015, 
o UNFPA procura elevar a atenção e reflexão sobre 
a vulnerabilidade e as necessidades específicas de 
mulheres e raparigas em situações de emergências. 
Este suplemento vem assim confirmar esta nossa 
responsabilidade de advogar para a necessidade de se 
redobrarem os esforços para proteger a saúde e os 
direitos das populações vulneráveis em situações de 
emergência, especialmente as mulheres e raparigas, 
reconhecendo obviamente os progressos e empenho 
do Governo na resposta às emergências.

Bettina Maas

Representante do UNFPA Moçamibique
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CAPÍTULO 1

Emergências no Contexto  
de Moçambique
Moçambique é o terceiro país em África mais afetado por perigos 
relacionados com clima1, e também um dos mais vulneráveis, de acordo 
com o Global Adaptation Index2. Registos históricos indicam que a 
frequência e magnitude dos desastres naturais tende a aumentar em 
Moçambique. 

Nas três últimas décadas, ocorreram doze eventos de seca, vinte e quatro 
eventos de cheias, catorze ciclones tropicais e vinte e três epidemias 
(INGC, 2014). 3 

1 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, UNISDR, 2009.
2 Global adaptation index summarizes a country’s vulnerability to climate  

change and other global challenges on the one hand and it’s Readiness  
to improve resilience on the other hand. http://gain.globalai.org/#/ 
country/mozambique 2011

3 PRSC, para 114.

Os ganhos econômicos do País são significativamente 
prejudicados por eventos hidrológicos e climáticos 
recorrentes, estimando-se que os prejuízos 
económicos resultantes destes eventos atingem em 
média 1,1% do PIB por ano (INGC, 2009). 

Mais agravante ainda é o facto das catástrofes 
naturais, como as cheias e os ciclones terem 
um impacto de longa duração que afecta 
desproporcionalmente os mais pobres. O Banco 
Mundial fez uma estimativa do impacto relativo de 
vários choques sobre a pobreza, tendo calculado 
que as cheias e ciclones são os eventos com maior 
impacto nos agregados familiares, uma vez que 
reduzem as despesas em cerca de 32% e contribuem 
com mais de 2 pontos percentuais para a taxa 
de pobreza. Ao depararem-se com um choque, 
as famílias pobres são muitas vezes obrigadas a 
sacrificar os seus interesses de longo prazo para 
satisfazer a suas necessidades imediatas, como por 
exemplo, retirando as crianças da escola para que 
estas participem no trabalho doméstico, vendendo 
ou consumindo o seu capital produtivo, casando 
prematuramente as suas filhas. A longo prazo, esses 

Fonte: INGC, 2009
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Mulheres no reassentamento de Mocuba, provincia da Zambézia.

mecanismos de sobrevivência, fazem com que os 
agregados familiares fiquem cada vez mais pobres e 
mais vulneráveis. Com mais de 80% da população 
pobre vivendo nas zonas rurais, das quais 61% são 
mulheres, estes efeitos adversos podem transmitir-se às 
gerações futuras através do seu impacto na educação 
ou saúde. 

A região centro e sul do pais são as mais expostas a 
variabilidade climática, desastres naturais e estratégias 
de sobrevivência limitadas  (INGC, 2009). O histórico 
de eventos mostra que em 2000, ocorreram as maiores 
cheias do país que afectaram 5,2 milhões de pessoas. 
Em 2007, aproximadamente 285.000 pessoas foram 
afectadas pelas cheias no rio Zambeze, enquanto, em 
2008, o ciclone “Jokwe” afectou 201.000 pessoas. Mais 
recentemente, as cheias do Vale de Limpopo em 2013 
e as do centro e norte do país em 2015 afectaram cerca 
de 300.000 e 400.000 pessoas, respetivamente.

Está documentado que mulheres e raparigas 
são desproporcionalmente afetadas pelos desastres 
naturais. Para além de questões físicas, que aumentam 
a vulnerabilidade das mulheres e raparigas, a diferença 
de género na perda de vida devido a desastres naturais 
está diretamente relacionada aos direitos sociais e 
económicos das mulheres antes das crises. Estes 
direitos limitados afectam a habilidade de acesso 
aos sistemas de aviso, a estratégias de sobrevivência 
diversificadas e mecanismos de resgate (APWLD, 
2005). Para as mulheres e raparigas sobreviventes a 
estes eventos, efeitos imediatos como deslocamento, 
falta de acesso a serviços de saúde – incluindo saúde 
sexual e reprodutiva - exploração e violência sexual, 
geralmente conduzem a uma situação devastadora 
(Women’s Refugee Commission, 2012).

Os serviços de saúde sexual e reproductiva são 
muitas vezes negligenciados como o direito básico 
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de todos durante as emergências. Sem acesso a 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, estas mulheres 
enfrentam um risco elevado de complicações e morte 
durante a gravidez e parto. 

De igual modo, muitas mulheres perdem o acesso 
ao planeamento familiar, expondo-se a gravidezes 
indesejadas e ao risco de infeção pelo HIV e outras 
doenças de transmissão sexual. 

E é para proteger os direitos das mulheres e 
raparigas e garantir que as suas necessidades de 
saúde e higiene sejam atendidas que o UNFPA, em 
colaboração com as outras agências das Nações 
Unidas, o Governo e parceiros nacionais intervêm 
na gestão de emergências. Estas intervenções 
são integradas no plano de contingência, que sob 
coordenação do Instituto Nacional Gestão de 
Calamidades (INGC), define as ações de cada sector, 
com enfoque na mitigação, prevenção, prontidão e 
redução do impacto dos eventos extremos:  

 O A inclusão da abordagem do género e direitos 
humanos é importante em todas as fases e 
sectores para promover os direitos humanos 
básicos para todos e todas e assegurar a inclusão 

dos grupos mais vulneráveis, nomeadamente as 
mulheres, raparigas, pessoas com deficiências, 
idosos, e as pessoas com doenças crónicas, 
incluindo os que vivem com HIV e SIDA. 
Deve haver uma continuidade na resposta 
humanitária, na recuperação e uma transição 
para a fase de desenvolvimento de longo prazo. 
As principais lacunas nesta área são: inclusão de 
uma análise e abordagem de género e direitos 
humanos na avaliação de necessidades iniciais, 
para aumentar a compreensão das diferentes 
necessidades e situação de diferentes grupos 
de população, com enfoque para os mais 
vulneráveis;

 O As intervenções normalmente são de curto 
prazo e com frequência não é dada continuidade 
no período de recuperação

 O A planificação da resposta humanitária deveria 
ser mais ligada e com enfoque na continuidade 
com as intervenções de desenvolvimento; 

 O O Código de Conduta, que é um instrumento 
importante que deve ser adoptado por todos os 
agentes humanitários é pouco conhecido.

Figura 1: Mecanismo de Coordenação de Emergências

CAPÍTULO 1 - Emergências no Contexto de Moçambique



7SUPLEMENTO DO RELATÓRIO SOBRE SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 2015 7SUPLEMENTO DO RELATÓRIO SOBRE SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 2015

Cheias causaram 43% dos 
desastres reportados entre 

1994 e 2014, afectando 
aproximadamente  

2,5 BILHÕES DE PESSOAS.

43%

Secas afectaram mais de 1 BILHÃO 
de pessoas entre 1994 e 2014, ou 
UMA EM CADA 4 PESSOAS foram 
afectadas por desastres naturais. 
Actualmente, 1 bilhão de pessoas 

ou 14% da população mundial 
vive em áres de conflitos.

COORDENAÇÃO E GESTÃO DE 
DESASTRES NATURAIS

A estrutura de coordenação e gestão dos 
desastres naturais tem representação a vários 
níveis e tem a liderança do mais alto nível. (1) O 
Conselho Coordenador de Gestão de Calamidades 
(CCGC) é presidido pelo Primeiro-ministro e dele 
fazem parte todos os Ministros dos sectores que 
intervêm directamente em caso de situações de 
calamidades naturais; (2) O Conselho Técnico de 
Gestão de Calamidades (CTGC) é presidido pelo 
Director Geral do Instituto Nacional de Gestão de 
Calamidades (INGC) e é constituído pelos directores 
nacionais dos sectores relevantes, indicados 
pelos Ministros membros do CCGC. O CTGC tem 
a responsabilidade de coordenar os sistemas 
sectoriais de alerta e aviso prévio sobre a iminência 
de calamidades de origem meteorológica; (3) O 
Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE) 
é uma estrutura de coordenação multissectorial 
e de tomada de decisões onde convergem 
representantes de instituições, Sociedade Civil e 
grupos de actores que participam directamente nas 
operações de resposta a calamidades. O objectivo 
do CENOE é proporcionar a todos os intervenientes 
na prevenção, mitigação e resposta às calamidades, 
um instrumento orientador com procedimentos, 
tarefas e acções de monitoria técnico científica, 
emissão de avisos, controlo de operações, activação 
e desactivação de operações de emergência. 
O CENOE tem como órgão interventivo, em 
caso de emergência, a (4) Unidade Nacional de 
Protecção Civil (UNAPROC). O Centro Operativo de 
Emergência (COE) representa o desdobramento 
do CENOE nas províncias e é coordenado pelo 
INGC da província. O CENOE está subdividido em 
quatro sectores, nomeadamente: Planificação e 
Informação, Infra-estruturas, Social e Comunicação.

A elaboração do Plano de Contingência Nacional 
é liderada pelo INGC e obedece ao princípio de 
participação dos sectores do governo e Equipa 
Humanitária Nacional, que congrega o sistema das 
Nações Unidas, ONGs e Organizações da Sociedade 
Civil e parceiros bilaterais.
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Em Moçambique, a taxa de prevalência contraceptiva 
é de 11,3%4. Em 2009, o Inquérito Nacional sobre 
HIV e SIDA - INSIDA mostrou que apenas 8% das 
mulheres e 16% dos homens dos 15-45 anos usaram 
o preservativo na sua última relação sexual. O uso 
do preservativo feminino é mais baixo ainda, cerca 
de 2%. As diferenças são mais marcantes nas zonas 
rurais comparadas as zonas urbanas e entre os quintis 
de riqueza. Numa situação de emergência em que 
os serviços de saúde interrompidos e há deslocação 
das populações das suas zonas de residência, estas 
inequidades são ainda mais significativas.

Em situações de emergência, o UNFPA, em 
colaboração com os seus parceiros de implementação5, 

4  IDS, 2011
5 Os principais parceiros do UNFPA na resposta as emergências são o Ministério 

da Saúde, Ministérios do Género, Criança e Acção Social, Fórum Mulher 
através da sua rede de associações e a Associação Coalizao da Juventude 
Moçambicana.

CAPÍTULO 2

Saúde Sexual e 
Reproductiva nas 
Emergências
Quando as mulheres e raparigas obtêm serviços de saúde sexual e 
reproductiva junto com uma variedade de programas humanitários, os 
benefícios das intervenções aumentam exponencialmente, permitindo 
que as pessoas e comunidades  transitem de uma fase aguda da crise 
para uma situação de reconstrução e recuperação de suas vidas. 

é um parceiro chave em garantir a provisão de 
serviços de SSR e aquisição de bens e produtos para 
esta área. Para a prestação destes servicos, a nível 
internacional foi definido um pacote mínimo que 
é recomendado na resposta a qualquer situação de 
crise6.

O Pacote de Serviços Mínimos Iniciais (MISP) 
para a Saúde Reprodutiva (SR) é um conjunto de 
actividades prioritárias a serem implementadas 
durante uma emergência (conflitos ou desastres 
naturais). Quando implementado nos primeiros dias 
de uma emergência, o MISP previne a transmissão de 
ITS e HIV, melhora o manejo das consequências da 
violência sexual e previne a morbilidade e mortalidade 
materna e neonatal. O MISP é um padrão mínimo 

6 Minimum Initial Service Package (MISP), for Reproductive Health in Crisis 
Situations, A Distance Learning Module. Women’s Commission for Refugee 
Women and Children, 2006.

CAPÍTULO 2 - Saúde Sexual e Reproductiva nas Emergências
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para os actores humanitários, que orienta sobre 
quais componentes de SR são as mais importantes 
na prevenção de morbilidade e mortalidade, 
especialmente em mulheres e raparigas em situações 
de emergência. O MISP deve ser aplicado pelos 
diferentes sectores (sociedade civil, governo,  e 
NU) conforme os planos nacionais da resposta à 
emergências. 

Embora abrangente, as intervenções preventivas e 
serviços de saúde reprodutiva devem estar disponíveis 
para toda a população até que a situação volte ao 
normal, reduzindo deste modo transmissão de ITS, 
incluíndo HIV, gravidezes indesejadas, violência 
baseada no género, especificamente violência sexual, 
prestação de cuidados físicos e psico-sociais a 
sobreviventes da violência, assegurar partos seguros 
e o acesso a cuidados obstétricos de emergência nos 
primeiros dias da crise.

Em Moçambique a provisão de serviços de 
SSR em situação de emergência inclui a provisão 
de serviços, sensibilização e educação sobre SSR 
incluindo a prevenção de HIV, reforço do sistema de 
referência das unidades sanitárias (US) e reforço do 
mecanismo multi-sectorial de atendimento as vítimas 
de violência que inclui os sectores da Saúde, Género, 
Criança e Acção Social e Interior entre outros.

Avaliações realizadas pela Comissão das Mulheres 
em 2004 e 20057 demonstraram que muitos agentes 
humanitários que trabalham em emergências não 
conhecem suficientemente o MISP e a coordenação 
na provisão destes serviços8 é fraca. A planificação 

7 Women’s Commission for Refugee Women and Children and United 
Nations Population Fund, Lifesaving Reproductive Health Care: Ignored and 
Neglected, Assessment of the Minimum Initial Service Package (MISP) of 
Reproductive Health for Sudanese Refugees in Chad, August 2004

8 Minimum Initial Service Package (MISP), for Reproductive Health in Crisis 
Situations, A Distance Learning Module. Women’s Commission for Refugee 
Women and Children, 2006.

Mulheres após consulta de PF, Mocuba - Zambézia
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para a provisão de serviços abrangentes de saúde 
sexual e reprodutiva inclui a recolha de informação 
que irá apoiar no cálculo das necessidades. Nesse 
processo é importante ter dados de base sobre 
mortalidade materna e infantil, a prevalência do 
VIH nas mulheres grávidas e dados de prevalência 
de uso de métodos contraceptivos modernos. Essa 
informação pode ser obtida a partir de fontes como 
a OMS, UNFPA, Inquéritos Demográficos e de 
Saúde, mas também pode ser obtida através de fontes 
sectoriais. 

2.1 Saúde Materna e Neo-natal

Em Moçambique, os principais indicadores de saúde 
materna e neo-natal estão muito abaixo da média 
global e da região. De acordo com o Inquérito 
Demográfico e de Saúde (IDS) de 2011, o rácio de 
mortalidade materna é de 408/100.000, apenas 54% 
das mulheres são atendidas por pessoal qualificado9, 
a taxa de prevalência de contraceptivos modernos 
é de 11,3% e as necessidades não satisfeitas em PF 
é de 28.5% em 201110. Se em condições normais os 
indicadores não são satisfatórios, em situações de 
emergência o problema é ainda maior uma vez que, 
por um lado algumas infraestruturas são danificadas 
e, por outro, os poucos serviços disponíveis têm que 
responder a uma maior demanda, além de frequentes 
problemas de acesso geográfico.

Na avaliação feita após as cheias de 2015, a 
população afetada relatou várias barreiras no acesso 
aos serviços de saúde, incluindo dificuldades no 
acesso aos centros de saúde. Por exemplo, só na 
província da Zambézia foram danificadas seis (6) 
unidades sanitárias, nomeadamente os Centros de 
Saúde de Chire, Chilomo, Mbaua, Mexixine, Mugobia, 
Lugela11. 

Apesar da dificuldade em prover cuidados de 
saúde materna e cuidados neonatais, foi necessário 
reforçar o sistema de referência dos centros de 
reassentamento para as unidades sanitárias de 
referência com maternidade.

9  MICS, 2008
10 MISAU, IDS 2011.
11 Relatório de avaliação, cheias de 2005

As emergências criam dor e desespero 
nas pessoas, principalmente nas 
mulheres jovens e grávidas. A 
montagem de tendas clínicas para 
a provisão de serviços de SSR salvou 
vidas de mulheres e crianças”

O papel do UNFPA em qualquer situação humanitária é 
assegurar que mulheres tenham acesso ao parto seguro, 
independentemente das circunstâncias, de modo a 
proteger a vida e saúde da mães e dos bebés.

CAPÍTULO 2 - Saúde Sexual e Reproductiva nas Emergências
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2.2 Violência Baseada no Género, Prevenção e 
Tratamento das Consequências da Violência 
Sexual

A experiência mostra que situações humanitárias 
exacerbam a violência baseada no género (VBG), 
principalmente a violência sexual, sendo por isso, 
importante que os actores humanitários reconheçam 
a vulnerabilidade a que mulheres e raparigas 
estão expostas. Uma análise sensível ao género na 
área de protecção social é crucial para diminuir 
a vulnerabilidade das mulheres e raparigas. Por 
exemplo, algumas medidas definidas para minimizar 
a VBG é garantir que a disposição dos sanitários nos 
centros de acomodação e reassentamento tenham 
em conta a separação entre homens e mulheres, 
iluminação e a distância. A prevenção da violência 
é parte crucial da resposta humanitária. Durante a 
resposta, os mecanismos já instituídos de prevenção 
e tratamento das sobreviventes devem prevalecer, 
como é o caso do mecanismo multissectorial para 
as vítimas de violência. O mecanismo inclui os 
serviços de polícia para a denúncia dos casos, os 
serviços de saúde para o tratamento e a justiça para o 
encaminhamento legal, bem como a responsabilização 
dos perpetradores. Para os casos de violência sexual o 
tratamento inclui o tratamento psicológico para evitar 
traumas, gravidezes indesejadas e infecção pelo HIV e 
outras doenças de transmissão sexual. 

Quando vieram as cheias o distrito praticamente parou 
e todo o pessoal de saúde foi mobilizado a dar resposta 
a situação. Fazíamos turnos de 24 horas por dia e a 
montagem de tendas clínicas foi importante na provisão 
de serviços de saúde. Para além de atender as mulheres 
na tenda clínica tínhamos que visitar algumas dessas 
mulheres para ver em que condições estavam alojadas. 
Nas consultas era difícil porque a maior parte delas tinha 
perdido os seus cartões. A maior parte das mulheres tinha 
entre 18 e 20 anos e muitas delas apareciam com malária.

As cheias, são uma situação que não gostaria que 
repetisse uma vez que cria dor e desespero nas pessoas, 
principalmente nas mulheres jovens e grávidas que 
quando chega o seu período de dar à luz, dão de 
qualquer jeito” diz Enfermeira Adelaide Francisco Atanásio 
Braga, Chefe dos Serviços Distritais de Saúde. 

Mulheres esperando para ser atendidas no Centro de Acomodação em 
Pinda, Morrumbala, Janeiro de 2015.

“A violência contra as mulheres é uma realidade 
em situações de emergência. Não é correcto. Aqui 
no distrito de Mocuba na Zambézia mulheres e 
meninas têm que caminhar  longas distâncias para 
chegar ao posto policial mais próximo. O nosso 
Comité de Apoio Mútuo está a apoiar mulheres e 
meninas a denunciar casos de violência e evitar 
novos casos “, diz Marilia Eugenia Mesa, activista 
no centro de reassentamento. O grupo é apoiado 
por uma rede de mulheres local (NAFESA) que 
trabalha na área de direitos sexuais e reproductivos, 
financiado pelo UNFPA.
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Marilia Eugenia Mesa, ativista e membro do 
comité de apoio mútuo falando sobre a violência 
baseada no género na língua local, Elomwe, para 
criar consciência entre a população nos centros 
de acomodação em Mocuba, Zambézia. Os líderes 
locais e religiosas também discutem o tema nas 
rádios de modo consciencializar e contribuir para 
uma mudança positiva.

 O Dados oficiais indicam que em 2012 dos 25.000 
casos registados de violência doméstica, 15.000 
retratam a violência praticada contra a mulher e 
raparigas. Por isso a área da Violência Baseada no 
Género (VBG) constitui prioridade por parte do 
ministério de Género, Criança e Acção Social.

 O Em Moçambique, apesar da resposta às 
emergências no geral ter melhorado, há lacunas 
que devem ser respondidas, nomeadamente: 

 O Maior reconhecimento e priorização da VBG em 
situações de emergência

 O Abordagem da VBG como assunto transversal, 
uma vez que ela é mais reflectida na acção social e 
saúde estando pouco reflectida em outros sectores

 O Inclusão de uma análise de género na avaliação 
de necessidades iniciais, para aumentar a 
compreensão das diferentes necessidades e 
situação de homens e mulheres

Para responder a estes problemas a Comissão 
Permanente Inter-Agência sobre o Género e 
Assistência Humanitária elaborou directrizes12 que 
orientam os actores humanitários e as comunidades na 
planificação e coordenação das intervenções multi-
sectoriais para a prevenção e resposta à VBG durante 
as emergências. Em Moçambique, o UNFPA e outras 

12 IASC, Directrizes para Intervenções na área da Violência Baseada no Género 
em Contextos Humanitários, 2005 (versão traduzida para português).

agências das Nações Unidas, as ONGs que trabalham 
na área de protecção junto com o Ministério do 
Género, Criança e Acção Social. O Fórum Mulher e a 
COALIZÃO são os principais parceiros do UNFPA 
durante a preparação e resposta, e são responsáveis 
pela capacitação das instituições e desenvolvimento de  
actividades de sensibilização e reforço dos mecanismos 
de denúncia e encaminhamento de casos reportados.

2.3 Redução da Transmissão do HIV

As desigualdades de género estão no centro da 
feminização do HIV/SIDA em Moçambique, e 
vários factores socioculturais e económicos tornam as 
mulheres e raparigas mais vulneráveis à transmissão 
e impacto do HIV. A prevalência de HIV é de 11.5% 
na população entre 15-49 anos, com uma prevalência 
de 13.1% entre as mulheres e 9.3% entre os homens. 
A prevalência entre os jovens de 15-24 anos é de 11.1 
entre as mulheres e 3.7% entre homens13. Mulheres 
jovens na província de Maputo, Zambézia, Gaza e 
Sofala têm taxas de prevalência muito altas sendo 
igualmente, com a excepção de Maputo, as mais 
propensas a cheias no país.

A prevalência de HIV entre as mulheres grávidas 
que frequentam as consultas pré natal é de 15.8%14. 

13  INSIDA, 2009
14  RVE, 2011

CAPÍTULO 2 - Saúde Sexual e Reproductiva nas Emergências
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Apesar dos esforços do Governo em melhorar o 
acesso aos serviços de prevenção de HIV, em situação 
de emergência estes serviços ficam afectados. Nos 
centros de acomodação e reassentamento, algumas 
medidas para prevenir o aumento de novas infecções  
incluem a disponibilização  de preservativos e 
provisão de cuidados e tratamento antirretroviral e de 
infecções de transmissão sexual (ITS).

O Governo de Moçambique tem melhorado 
bastante o acesso aos serviços de prevenção e 
tratamento de HIV e SIDA, em particular ao 
tratamento antiretroviral (TARV). Entretanto, em 
situação de emergência estes serviços ficam afectados 
o que significa um desafio na coordenação, logística, 
adesão e retenção dos pacientes ao Tratamento 
Anti-Retroviral (TARV). Para responder a estes 
desafios, recomenda-se o uso do guião que orienta o 
Governo e parceiros na resposta ao HIV/SIDA em 
situação de emergência15 que orienta a provisão de 
serviços mínimos multi-sectoriais ao HIV e SIDA. 
Numa emergência, algumas das acções que devem ser 
asseguradas são:

 O Estabelecimento de mecanismos de coordenação 
multi-sectorial

 O Avaliação da situação de pessoas vivendo com 
HIV/SIDA

 O Desenvolvimento de um plano de acção
 O Estabelecimento de um mecanismo de vigilância 

epidemiológica
 O Disseminação de informação sobre a prevenção, 

apoio e cuidados de HIV/SIDA
 O Provisão de serviços de Prevenção da Transmissão 

Vertical do HIV de Mãe para Filho (PTV)
 O Provisão de serviços de tratamento anti-retroviral
 O Assegurar o apoio nutricional
 O Provisão da Profilaxia Pós-exposição (PEP)
 O Descentralização e gestão dos medicamentos

15  IASC, Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settings. 2010

Nos centros de reassentamento é importante 
assegurar a continuidade da provisão de informação e 
serviços de prevenção, tratamento, cuidados e apoio 
à pessoas com HIV/SIDA. Um passo importante 
numa emergência é a fase de preparação e a inclusão 
de aspectos de HIV nos planos de contingência. Nos 
centros de acomodação e reassentamento, deve ser 
dada especial atenção à revelação do estado serológico 
e o TARV devido ao receio de discriminação. Outro 
aspecto importante é assegurar a nutrição dos 
pacientes com HIV/SIDA para reduzir o impacto da 
doença no estado nutricional dos pacientes.

Uma avaliação da “Integração do HIV e Género 
nas Cheias de 2008”encomendado pelo UNFPA e 
UNAIDS, chegou as seguintes constatações: 

 O Os problemas de HIV não são suficientemente 
respondidos nos planos de contingência

 O Há uma resposta tardia ao HIV pelas agências 
chaves

 O Há fraca análise das diferentes necessidades e 
impacto das emergências por sexo

 O Deficiência colheita de dados desagregados por 
sexo

Outros pontos que devem ser melhorados 
incluem a avaliação de risco de transmissão de 
HIV em situações de emergência e integração de 
aspectos relacionado ao HIV em todos os grupos 
técnicos de trabalho, para além do grupo de Saúde 
e de Protecção. É com base nestas evidência que os 
grupos de trabalho de protecção e saúde têm vindo a 
trabalhar para melhorar a integração da componente 
do HIV na resposta as emergências. 
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Embora os adolescentes constituam uma 
grande proporção da população no mundo em 
desenvolvimento, onde ocorre a maior parte de 
desastres naturais, muitas vezes as suas necessidades 
de Saúde Sexual e Reprodutiva não são tomadas em 
consideração. Quando acontece uma crise, há poucos 
programas direccionados 

aos adolescentes e jovens, que olhem para este 
grupo não apenas como vítima, mas como um 
recurso que pode ser usado durante a resposta.

Uma característica dos adolescentes e jovens 
é que ao transitarem da infância para a idade 
adulta normalmente têm a influência de modelos 
adultos e seguem normas e sociais e comunitárias 
(pares, religiosos ou culturais). Sendo que durante 
as emergências essa estrutura familiar e social é 
desestruturada e os adolescentes podem ser separados 
das suas famílias ou comunidades e, quando isto 

CAPÍTULO 3

O Enfoque nos 
Adolescentes e 
Jovens
O jovem activista é o primeiro recurso para prestar socorro 
e ajudar os mais vulneráveis durante uma emergência. Os 
jovens apesar de serem afectados podem servir de recurso 
para apoiar os outros jovens e prestar apoio na resposta 
envolvendo-se em todas as áreas.

ocorre, eles são confrontados com situações de risco 
para os quais não estão preparados, ou subitamente 
têm que assumir o papel de adultos sem preparação 
prévia e sem redes de apoio. 

A perda de meios de subsistência, de segurança 
e protecção oferecida pelas famílias e comunidade 
colocam os adolescentes, principalmente as raparigas, 
em risco de pobreza, de violência e de exploração 
e abuso sexual. Em situações de crise, as raparigas 
são vulneráveis à violação e exploração sexual nas 
mãos dos indivíduos que detêm o poder, sejam eles, 
membros da comunidade, trabalhadores humanitários 
ou outros por causa da falta de poder de negociação 
e de recursos. Nessas condições, muitas adolescentes 
podem recorrer à venda do sexo como forma de 
satisfazer as suas necessidades específicas e das suas 
famílias. Estes factos aumentam a vulnerabilidade à 
exploração e abuso sexual, infecção pelo HIV/ITS e 

CAPÍTULO 3 - O Enfoque nos Adolescentes e Jovens



15SUPLEMENTO DO RELATÓRIO SOBRE SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 2015

gravidezes indesejadas, e a comportamentos de risco, 
incluindo o abuso do álcool e/ou drogas. 

Devido a estes factores há uma maior necessidade 
de sensibilizar e proteger as raparigas porque para 
além de estarem mais vulneráveis, podem não ter 
acesso aos serviços básicos de saúde e educação. 
Na resposta de 2015 a componente de Serviços de 
Saúde sexual e Reprodutiva do Adolescente e Jovem 
(SSRAJ) foi implementada pela COALIZÃO, uma 
Associação que trabalha no associativismo juvenil e 
na promoção de direitos e serviços de saúde sexual e 
reprodutiva de adolescentes e jovens. A participação 
da COALIZÃO estava virada para o (a) apoio às 
vítimas, desenvolvendo várias actividades nos centros 
de reassentamento; (b) Identificação e selecção de 
jovens voluntários nos centros de reassentamento 
para apoiar em todas acções humanitárias; (c) 
criação de espaços amigos do adolescente e jovem; 

Em relação a saúde sexual e reprodutiva é importante que 
os jovens tenham acesso a serviços e informação uma vez 
que nos grandes aglomerados durante as emergências há 
um risco maior de se envolverem em comportamentos 
de risco como sexo desprotegido e ai contraírem ITS, 
incluindo o HIV e as raparigas fiquem gravidas sem o 
desejar”, diz Farouk Simango, Coordenador de Programas 
da Associação COALIZAO da Juventude Moçambicana.  

Provimento  de métodos de PF por uma activista 
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e (d) prestação de apoio às vítimas das cheias em 
termos de saúde sexual e reprodutiva trazendo a 
componente psicossocial através de várias actividades 
interactivas. Como resultado, a COALIZÃO alcançou 
4,571 adolescentes e jovens nas suas sessões de 
sensibilização através de mesas redondas, campanhas 
porta a porta e aconselhamento na prevenção de HIV.

Estas actividades realizadas durante a resposta 
servem de porta de entrada na discussão com os 
adolescentes e jovens de outros assuntos ligados a 
uma vida saudável.

CAPÍTULO 3 - O Enfoque nos Adolescentes e Jovens

Jovens  numa sessão de 
trabalho em Chiaquelane 
em 2013 se preparando 

para mais uma sessão no 
Centro de Acomodação do 
Majual em Mocuba, 2015.

OS NÚMEROS DE 2015
População afectada 400,000

Adolescentes 10-24 anos 130,798

Mulheres grávidas 21,748

Mulheres que poderão ter 
experimentado algum tipo de 
violência

32,508
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Uma intervenção importante da COALIZÃO nos centros de acomodação é 
a realização de sessões interactivas através da ocupação com jogos e outras 
actividades que contribuem para desviar os mesmos de comportamentos de risco 
ao mesmo tempo que introduzem debates sobre temas ligados a saúde sexual 
e reprodutiva com relações de género, HIV-SIDA, prevenção das ITS, gravidezes 
indesejadas, planeamento familiar e promoção e disponibilização do preservativo 
masculino e feminino”
Farouk Simango, Coordenador de Programas da Associação COALIZAO da Juventude Moçambicana.
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CAPÍTULO 4

Novas Direções no 
Financiamento e Resposta 
às Emergências
O relatório intitulado Olhando além da crise, do grupo 
independente Future Humanitarians Financing (FHF) 2015 
recomenda grandes mudanças na forma como acções 
humanitárias são financiadas e realizadas sugerindo uma 
mudança da cultura e conjunto de práticas reactivas para ações 
antecipação, transpar6encia, pesquisa e colaboração estratégica.

CAPÍTULO 4 - Novas direções no financiamento e resposta às emergências

A forma como a assistência humanitária é oferecida e 
financiada tem-se mostrado complexa e insustentável. 
Por exemplo, em 2014, as Nações Unidas solicitaram 
19.5 Bilhões de dólares, dos quais doadores 
contribuíram com 12 bilhões, deixando um total de 
7.5 bilhões ou 38% do total das necessidades não 
atendidas. As limitações de recursos são significativas, 
sugerindo que a actual situação seja insustentável. 
Assim, está emergindo uma mudança de longo 
prazo na forma como a comunidade internacional e 
os governos afectados lidam e financiam as acções 
humanitárias. Para além da mobilização de recursos 
para necessidades humanitárias, todos intervenientes 
devem aumentar a atenção para investimentos de 
longo prazo capazes de atacar as causas das crises e 
construir resiliência dos indivíduos, comunidades e 
nações e apoiar na mitigação de impacto. A resiliência 

depende em parte do desenvolvimento e de como 
os ganhos económicos e sociais equitativamente 
beneficiam a comunidade. Quando a resiliência é 
baixa, vulnerabilidade para conflitos e desastres 
aumenta. De modo geral, quanto mais o país se 
desenvolve, mais resiliente se torna e tem maiores 
probabilidades de recuperar de uma crise com baixos 
custos.

Preparação é uma outra variável crítica na geração 
de resiliência. A resposta a emergência sempre é mais 
cara que a preparação e mitigação de riscos. E parte 
desta estrutura de redução de risco de desastres deve 
ter em consideração o acesso aos cuidados básicos 
de saúde, incluindo a saúde maternO-infantil, saúde 
sexual e reprodutiva, nutrição e educação e soluções 
duráveis para apoiar as pessoas desproporcionalmente 
afectadas pelos desastres. 
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O novo paradigma de financiamento das 
emergências sugerido pelo FHF ressalta a necessidade 
de olhar para um futuro onde a resposta humanitária 
internacional seja excepcional e a maioria das 
necessidades sejam satisfeitas pelos actores locais. 

Esta estratégia requer uma visão de longo prazo e 
alianças estratégicas com actores que possam oferecer 
mudanças transformadoras na gestão de risco. 
Requere igualmente uma “radical agenda global” em 
que os desafios do financiamento não sejam restritos 
aos tradicionais doadores como a Europa mas 
incluam igualmente novos actores, incluindo parceiros 
regionais e locais das áreas afectadas.  

No caso de Moçambique, o orçamento global para 
operacionalização do Plano de Contingência 2015 
está estimado em 992 milhões de Meticais, dos quais 
o Governo inscreveu no Orçamento de Estado para 
2015 um total de 186 milhões de Meticais. Este valor 
alocado representa um acréscimo de 33% em relação 
ao do ano passado. Para além disso, parte deste valor 
foi alocado diretamente ao nível provincial para 
intervenção local, facto que constitui uma inovação.  

O relatório intitulado Olhando além da crise, 
do grupo independente Future Humanitarians 
Financing (FHF) 2015 recomenda grandes 
mudanças na forma como acções humanitárias 
são financiadas e realizadas sugerindo 
uma mudança da cultura e conjunto de 
práticas reactivas para ações antecipação, 
transpar6encia, pesquisa e colaboração 
estratégica. 
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Complementar este esforço financeiro, o 
mapeamento das áreas a serem afectadas e do 
tamanho da sua população; identificação dos grupos 
vulneráveis; de recursos disponíveis; assim como 
de áreas de segurança para o reassentamento das 
populações afectadas, constituem ações chaves 
que tem sido implementadas no contexto de uma 
abordagem abrangente para redução de riscos. Tal 
abordagem deve igualmente incluir medidas inclusivas 
equitativas e sustentáveis que protejam a saúde e os 
direitos das mulheres e raparigas. Por exemplo, a 
provisão de kits de dignidade para serem distribuídos 
ao nível nacional; a activação dos mecanismos de 
prevenção e resposta contra a violência e abuso, 
incluindo divulgar informações sobre os serviços 
de atendimento às adolescentes e mulheres vítimas 
de violência; o apoio a actividades recreativas para 
adolescentes e criação provisão de serviços amigos 

do adolescente e jovens; a monitoria da assistência 
humanitária e protecção a adolescentes, jovens 
e mulheres grávidas; a activação dos planos de 
protecção e assistência, especialmente as raparigas, 
incluindo distribuição de kits de assistência aos 
grupos vulneráveis em articulação com os outros 
sectores (saúde) são também algumas das medidas 
implementadas por Moçambique no contexto do 
seu plano de redução de risco.

Este paradigma focado na prevenção e medidas 
pro-activas visando a redução de riscos, constitui 
um grande avanço na resposta as situações de 
emergência. Para complementar os esforços do 
Governo, a equipe humanitária liderada pelas 
Nações Unidas em coordenação com o Governo, 
tem o papel de mobilizar recursos financeiros, 
assim como prover assistência no período pós-
emergências. 
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1. Prevenção da violência baseada no género nos centros de acomodação

Actividade Prevenção da Violência Baseada no Género nos Centros de Acomodação 

Área Temática Violência Baseada no Género

Objectivos  O Garantir a protecção e segurança das mulheres e raparigas como principal 
preocupação de todas as intervenções 

 O Facilitar a criação de mecanismos de denúncia e garantir a privacidade e 
confidencialidade

 O Garantir que em caso de denúncia de casos os provedores de serviços (saúde, 
polícia e assistência social) e as pessoas influentes das comunidades tenham 
conhecimentos, atitudes e habilidades para oferecer:

 u Resposta compassiva, não-julgamento que transmite claramente a 
mensagem de que a violência nunca é merecida e as mulheres têm o direito 
de viver livres de violência

 u Assistência médica apropriada às lesões e consequências para a saúde, 
incluindo a Infecções de Transmissão Sexual (ITS), profilaxia para prevenção 
do HIV, contracepção de emergência pós-violação e referência para condições 
médicas que caso a US não possa resolver

 u Informações sobre os direitos legais e quaisquer recursos legais ou de 
serviços sociais na comunidade

Descrição e contexto Em Moçambique as calamidades ocorrem de forma cíclica e normalmente afecta 
as populações mais pobres e que mesmo antes das emergências têm os piores 
indicadores socio-demográficos. Um exemplo são as províncias da Zambézia 
com a maior taxa de gravidezes na adolescência e Gaza com a maior taxa de sero-
prevalência, 25%1. 

Quando ocorre uma calamidade natural (cheias ou ciclone) os primeiros locais de 
abrigo são as escolas, igrejas e tendas onde muitas vezes são acomodadas famílias 
numerosas num mesmo espaço. Este factor coloca as mulheres solteiras e raparigas 
numa situação de vulnerabilidade. Mais, muitas vezes a montagem dos sanitários dos 
centros de abrigo não respeita os padrões estabelecidos de separação entre homens 
e mulheres. 

Assim, o UNFPA apoia na formação dos provedores de serviços e pessoas influentes 
das comunidades para que sejam capazes de identificar e avaliar os perigos e 
planificar a segurança nos centros de acomodação e reassentamento. Para os 
casos de denúncia, estes estão capacitados para que prevaleçam os princípios de 
privacidade e confidencialidade.

Lições Aprendidas e Boas Práticas
A experiência de Moçambique mostra que apesar de muito ter sido feito, há ainda aspectos que devem ser 
melhorados. Neste capítulo partilhamos algumas lições aprendidas: 
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Actividade Prevenção da Violência Baseada no Género nos Centros de Acomodação 

Área Temática Violência Baseada no Género

Estratégias, 
principais problemas 
e implementação

Estratégias de implementação

 u Capacitação dos intervenientes, principalmente os prestadores de serviços 
(saúde, acção social e polícia) e pessoas influentes das comunidades na fase 
de preparação

 u Encontros regulares de coordenação do grupo de trabalho de protecção na 
fase de resposta, normalmente diários ou semanais

 u Uso dos mecanismos que já existem para não duplicação de esforços, neste 
caso o uso do mecanismo integrado de assistência às vítimas de violência

 u Uso das organizações comunitárias já existentes no terreno nas campanhas 
de sensibilização ao nível comunitário. Por exemplo, na província da 
Zambézia a NAFEZA realiza campanhas de sensibilização para a prevenção da 
VBG

Principais constrangimentos

 u A maior parte das intervenções do sector da saúde está relacionada com 
a prevenção de doenças endémicas como a cólera e a malaria, ficado o 
atendimento de vítimas de violência relegado ao segundo plano

 u A não denúncia de casos de violência faz com que o problema esteja 
escondido e não haja dados para mostrar evidências

 u Os atores humanitários normalmente não consideram a SSR um assunto 
prioritário.

Progressos e 
Resultados

 u O reforço da coordenação entre os parceiros do grupo de trabalho de 
protecção ao nível central e provincial e na facilitação do trabalho ao nível das 
zonas afectadas

 u Nas cheias de 2015 foram colocadas polícias do sexo feminino para lidar com 
o controlo nos centros de acomodação

 u Sessões de sensibilização sobre VBG nos centros de acomodação e 
reassentamento e resposta a VBG e apoio na denúncia através de mecanismos 
estabelecidos entre os afectados e provedores de serviços

 u A participação de activistas de associações femininas em programas de 
rádios comunitárias para sensibilização na prevenção e denúncia de casos de 
violência, e.g. rádio comunitária de Mocuba

Lições Aprendidas  O A integração de SSR na fase preparatória faz com que os actores humanitários 
identifiquem lacunas antes da fase de resposta

 O Parcerias com instituições que já trabalham na área são mais eficazes e fazem com 
que seja mais fácil encontrar os pontos de entrada na comunidade.

Parceiros Governo: MGCAS, MISAU, MINT

OSC: Forum Mulher (NAFEZA)

Outros Parceiros: As várias agências das NU (UNICEF, UNHCR, ONU Mulheres)

ANEXO - Lições Aprendidas e Boas Práticas
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2 -Participação dos jovens na resposta a emergências

Actividade Participação dos jovens na resposta a emergências

Área Temática Saúde sexual e Reprodutiva dos Adolescentes e Jovens e Direitos de saúde 
Sexual em Contextos Humanitários

Objectivos  O Afastar os jovens dos comportamentos de risco e criar uma porta de entrada para 
informação sobre SSR

 O Prestar serviços direcionados aos jovens através de espaços amigos do 
adolescente. 

Descrição e contexto Em situações de crise humanitária, os adolescentes (especialmente as raparigas) são 
vulneráveis à violação e exploração sexual por parte de membros da comunidade, 
trabalhadores humanitários e pessoal uniformizado por causa da sua falta de poder 
e de recursos. Muitos adolescentes, incluindo os mais jovens, recorrem à venda 
do sexo como forma de satisfazer as necessidades das suas famílias. Este facto 
aumenta a sua vulnerabilidade à exploração e abuso sexual, infecção pelo HIV/ITS e 
gravidezes indesejadas.

A falta de protecção das famílias, a interrupção da educação formal e as dificuldades 
no acesso serviços de saúde durante situações de emergência, contribui para o 
aumento dos problemas e deixa os adolescentes sem acesso à informação e serviços 
de SSR durante o período em que estiverem em risco.

A falta de acesso à informação sobre SSR, a perturbação ou falta de acesso aos 
serviços de SSR, bem como o maior risco de exploração sexual e comportamentos 
sexuais de alto risco no seio dos adolescentes durante as emergências colocam as 
adolescentes em risco de gravidez indesejada, aborto inseguro, ITS e infecção pelo 
HIV. 

Nas cheias de 2013 na província de gaza foram reportados casos de raparigas que 
praticavam sexo transacional mesmo sabendo do risco que corriam em relação a 
infeção pelo vírus do HIV.

Estratégias, principais 
problemas e 
implementação

Estratégias de implementação

 u Identificar entre as populações afectada jovens activistas para desenvolver 
actividades de sensibilização na sua comunidade;

 u Para além de actividades de sensibilização, desenvolver outras actividades 
úteis à comunidade, como por exemplo levantamento de dados, montagem 
de tendas, construção de latrinas e distribuição de comida;

 u Criação de espaços amigos do adolescente e desenvolvimento de 
actividades interactivas como jogos (cartas, tchuva e futebol), teatro, etc.

Principais constrangimentos

 u Fraca monitoria das actividades pelos técnicos das instituições que tutelam 
as áreas (Direcção Provincial da Juventude) de nível provincial e distrital que 
poderão reforçar nas ligações com outras instituições;

 u Acesso tardio de fundos para esta actividade.
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Actividade Participação dos jovens na resposta a emergências

Área Temática Saúde sexual e Reprodutiva dos Adolescentes e Jovens e Direitos de saúde 
Sexual em Contextos Humanitários

Progressos e 
Resultados

 O As acções da Coalizão foram feitas junto da subcomissão de saúde visto que 
o trabalho que ia realizar também estava não só em volta da Saúde Sexual e 
Reprodutiva, como também desenvolver actividades psicossociais como forma de 
entreter aos adolescentes e Jovens.

 O As actividades que foram  desenvolvidas consistiam em Campanhas Porta a Porta, 
Sessões de Debate e Mesas redondas com temas sobre saúde sexual e reprodutiva 
incluindo HIV/ITS/SIDA e sessões sobre planeamento para vida e planeamento 
familiar.

 O Com a ajuda dos técnicos, estas actividades tornaram-se mas produtivas pois 
enquanto o grupo de activistas fazia as sessões de debates e palestras e jogos com 
os jovens, a enfermeira encontrava-se numa tenda especifica para o atendimento 
só de jovens para o aconselhamento e testagem voluntaria e não só, no caso das 
meninas, para falar da contracepção e adquirir esses métodos.

 O De uma forma geral pode-se considerar que houve muito trabalho e que as 
actividades trouxeram grande motivação aos adolescentes e jovens residentes nos 
centros de reassentamento pois para além da componente de saúde, foi notória a 
questão humana e apoio psicossocial, o que mostra que as actividades foram bem 
recebidas pelos jovens dos centros.

Lições Aprendidas  O Os jovens apesar de vítimas podem ser um recurso importante na resposta á 
emergências através de educação peer to peer entre outros.

Parceiros Governo: DPJD, MISAU

OSC: COALIZAO

ONGs: PSI

Outros Parceiros: As várias agências das NU

ANEXO - Lições Aprendidas e Boas Práticas


