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UNFPA tem nova Representante em Moçambique
A nova Representante do
UNFPA em Moçambique é
Patricia Guzman, natural do
Chile, e tem uma larga
experiência na planificação,
gestão e avaliação de programas
de desenvolvimento.
Até a nomeação, Guzman
chefiava a Secção de Apoio ao
Programa Global e Politicas na
Divisão Técnica do UNFPA, em
Nova Iorque.
Nesse cargo, fazia parte das
suas atribuições a gestão dos
programas globais, incluindo o
de assistência técnica; e o apoio
à Reforma das Nações Unidas,
principalmente nas áreas de política e
programação global.
Trabalhou na Unidade de Avaliação da
Divisão Técnica, onde contribuiu com

Patricia Guzman, Representante do
UNFPA em Moçambique

experiência prática na programação
de actividades, bem como no trabalho
de campo nas quatro regiões do
mundo.
Após dez anos na área de

Programação e Avaliação,
Guzman foi Assessora Técnica
de Saúde Reprodutiva, no
Escritório Regional de Apoio
Técnico no México,
preocupando-se com a
promoção da abordagem
baseada em resultados. Neste
posto, ela trabalhou
extensivamente com os
escritórios nacionais e adquiriu
conhecimentos sobre os
aspectos teóricos e práticos da
formulação, implementação,
monitoria e avaliação de
programas.
Guzman concluiu a licenciatura
em obstetrícia, no Chile, em 1973; fez
o mestrado em desenvolvimento
humano e o doutoramento em saúde
pública, na Southern Illinois University,
dos Estados Unidos da América.

Especialistas discutem Segurança de Bens e Produtos
para a Saúde Reprodutiva em Maputo
Decorreu entre 15 a 17 desde mês, em
Maputo, a reunião dos países africanos

da Primeira Linha do Programa Global
do Fundo das Nações Unidas para a
População
(UNFPA) para o
Reforço da
Segurança de Bens
e Produtos para a
Saúde Reprodutiva.

Participantes da Reunião Global. No centro
(em pé)Bunmi Makinwa.

Na reunião,
especialistas da
organização
avaliaram o
progresso para o
alcance da
segurança de bens
e produtos de
saúde reprodutiva
nos cinco países da
Primeira Linha na
África SubSaariana,
nomeadamente

Moçambique, Burkina Faso, Etiopia,
Madagascar e Niger. O encerramento
foi feito pelo Director da Divisão da
África do UNFPA, Bunmi Makinwa.
Lançado em 2007, este Programa
continua na pág.2

Nesta edição
vGoverno e parceiros assinam

Compacto da Parceria
Internacional para a Saúde;
vParlamentares noruegueses

visitam iniciativas apoiadas pelo
UNFPA;
vPresidente Armando Guebuza
elogia avanço da mulher;
v”Tenho ajudado os jovens a mudarem
de atitude”, diz activista Jossias Chitive.

Missão do UNFPA
O UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, é uma agência de cooperação internacional para o desenvolvimento, que
promove os Direitos de cada mulher, homem e criança para que desfrutem de uma vida sã, com igualdade de oportunidades para todos. O
UNFPA apoia os países na utilização de dados sócio-demográficos para a formulação de políticas e programas de redução da pobreza, e
para assegurar que toda a gravidez seja desejada, todos os partos sejam seguros, todos os jovens estejam livres do HIV/SIDA e todas as
raparigas e mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito. UNFPA – porque todos contam
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Global destina-se a: (1) promover a
priorização da Segurança de Bens e
Produtos de Saúde Reprodutiva ao
nível nacional; (2) Reforçar os sistemas
de Segurança de Bens e Produtos de
Saúde Reprodutiva e a capacidade dos
parceiros ao nível nacional; (3) e
Garantir que as necessidades em Bens
e Produtos de Saúde Reprodutiva
sejam satisfeitas de forma consistente e
segura.

Resumidamente, a Segurança de Bens
e Produtos para a Saúde Reprodutiva
significa que todo o indivíduo tem
condições de escolher, obter e usar, no
lugar e na hora certa, bens e produtos
básicos necessários para garantir a sua
saúde sexual e reprodutiva.
A abordagem deste Programa Global é
a pedra angular dos esforços do

UNFPA para o alcance das Metas de
Desenvolvimento do Milénio e para a
garantia do acesso universal à saúde
em 2015. Importantes doadores,
incluindo o Reino Unido, Paises Baixos,
Canadá e Comissao Europeia têm
apoiado o UNFPA para reforçar a
segurança de produtos e bens de
Saude Reprodutiva nos países em
desenvolvimento.

Governo e parceiros assinam Compacto da Parceria
Internacional para a Saúde*
O Governo de Moçambique assinou em Setembro, em
Maputo, com os Parceiros de Desenvolvimento, incluindo o
UNFPA, o “Compacto de Intenções”, que visa acelerar o
progresso para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODMs) no sector da saúde.
O Ministro da Saúde, Dr. Ivo Garrido, que representou o
Governo, explicou que o principal objectivo do Compromisso
de intenções é estabelecer um quadro para uma ajuda mais
efectiva e criar mecanismos para a gestão governamental
mais eficiente da ajuda para que Moçambique alcance os
ODMs.

Moçambique é o segundo membro da Região Africana da
Organização Mundial da Saúde (OMS/AFRO) a assinar um
“Compacto de Intenções” depois da Etiópia.
Além do UNFPA, assinaram o Compacto os seguintes
Parceiros de Desenvolvimento: Comissão Europeia; França;
Itália; Finlândia; Noruega; Dinamarca; Agência Espanhola de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; Agência
Suiça para Desenvolvimento e Cooperação; Países Baixos;
DFID; Ministério Flamengo dos Negócios Estrangeiros;
UNICEF; OMS; Organização Mundial; UNAIDS e Banco
Mundial.
Os Parceiros GAVI, NAIMA+, EUA, Fundação Clinton; Fundo
Global para HIV/SIDA, TB e Malária e Ajuda Irlandesa
assinaram cartas de compromisso.

Fazem parte dos elementos chave do Compacto de
Moçambique:

Florbela Fernandes, Representante Assistente, assinando o

UM único plano do País para a saúde e HIV e SIDA
visando expandir os esforços para o alcance dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio na saúde,
nutrição, malária, tuberculose e HIV e SIDA (ODMs 1,
4, 5 e 6). Este plano deve ser integrado no quadro
macroeconómico do país;

Compacto em nome do UNFPA

O compacto pretende ser um documento unificador, disse
Garrido. O mesmo, sublinhou, deve ser respeitado por todos
os parceiros em Moçambique, signatários e não signatários.
Com o Compacto serão criadas condições para uma maior
adesão de todos os Parceiros de Desenvolvimento aos
princípios e abordagens do Compacto Global da Parceria
Internacional para Saúde (PIS), que reflecte a Declaração de
Paris sobre a harmonização e alinhamento da assistência ao
desenvolvimento.

“o principal objectivo do Compromisso
de intenções é estabelecer um quadro
para uma ajuda mais efectiva ao sector
da saúde”
Para o Representante da OMS em Moçambique, Dr. El Hadi
Benzerroug, a ideia do Compacto coincide com o espírito das
Reformas das Nações Unidas, que se traduz na
uniformização da sua actuação em Moçambique.
“Uma coordenação com todos os parceiros será um
verdadeiro sucesso,” disse Benzerroug, em nome das
Nações Unidas em Moçambique.

UMA única matriz de políticas e um único quadro de
resultados que servirão de base para o processo de
monitoria do plano e do compacto.
UM único orçamento que servirá de base para o
financiamento. Todo o financiamento será
harmonizado com o ciclo orçamental do país, no
entanto, tal não significa que todos os fundos devem
revestir a forma de apoio orçamental.
UM único quadro e processo de monitoria, partilhado
por todas as partes.
UM único processo nacional de validação, que
incluirá os principais intervenientes e responderá
perante os cidadãos; nalguns casos.
UM único quadro fiduciário com os mesmos
procedimentos de aprovisionamento e gestão
financeira e que deverá estar harmonizado com os
sistemas do país.
* texto baseado na nota informativa da OMSMoçambique
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Parlamentares noruegueses visitam iniciativas
apoiadas pelo UNFPA
Parlamentares Noruegueses inteiraramse, entre 18 e 19 de Setembro, sobre
iniciativas da área de Saúde Sexual e
Reprodutiva apoiadas pelo UNFPA em
Inhambane.
Acompanhados pela embaixadora da
Noruega em Moçambique, Tona Bruvik
Westberg, os seis parlamentares
membros da Comité Permanente de
Saúde da Storting, a Assembleia
Nacional da Noruega, tiveram
encontros com representantes do
Comité Multisectorial Provincial do
Programa Geração Biz (PGB),
profissionais de saúde, parteiras
tradicionais e activistas.
Na cidade de Inhambane, os
parlamentares apreciaram o
trabalho da AJUDECO, associação
que aposta na prevenção de HIV e
SIDA entre os jovens
desfavorecidos, drogados e chefes
de família.
No canto de aconselhamento da Escola
Secundária de Muèlé, impressionou-lhes
com a dedicação dos estudantes
activistas do PGB, realçando que o
programa é particularmente interessante,
porque é feito por jovens para jovens.
Uma das preocupações que
apresentaram foi sobre a disponibilização
de preservativos para os jovens. Sobre
isso, foram informados que o UNFPA

garante o fornecimento, havendo a
perspectiva de também disponibilizar
preservativos femininos.
Na Maxixe, mereceu atenção dos
parlamentares o trabalho das parteiras
tradicionais. Destas, os parlamentares
souberam que entre os seus desafios

Ngokwey, deu um informe sobre o
Sistema de Saúde e o contributo das
Nações Unidas para o desenvolvimento
de Moçambique.
Entre outros, Ngokwey indicou que o
sistema de saúde em Moçambique
enfrenta a falta de recursos humanos.
Referiu a necessidade de melhorar
aspectos como o empoderamento
da mulher, e acesso universal aos
serviços de saúde reprodutiva,
incluindo o planeamento familiar,
cuidados obstétricos de emergência
e neonatais.
Ngokwey disse que apesar de
dificuldades, Moçambique tem
registado progressos e precisa de
mais parcerias. “A vossa presença
vai nos ajudar a fortificar a
parceria”, disse.

Ndolamb Ngokwey e Sonja Mandt-Bartholsen

consta a sensibilização das mães, em
particular as seropositivas, para
aguardarem o parto no hospital, para que
tenham o devido seguimento para evitar
que o bebé seja infectado com o HIV.
...encontro com as Nações Unidas
Antes da visita a Inhambane, os
parlamentares tiveram um encontro com
representantes de agências das Nações
Unidas em Moçambique. Na ocasião, o
Coordenador Residente, Ndolamb

Sonja Mandt-Bartholsen, do Partido
Trabalhista da Noruega, chefe da
delegação de parlamentares, agradeceu a
oportunidade de interacção com as
Nações Unidas em Moçambique.
A Noruega é um dos financiadores das
intervenções apoiadas pelas Nações
Unidas em Moçambique. Criada em
Eidsvoll, em 1814, a Assembleia Nacional
da Noruega é influente nas relações
externas e ratificação de tratados.

Presidente Armando Guebuza elogia avanço da mulher
A mulher moçambicana evoluiu
significativamente nos últimos anos, mas
ainda há desafios para o seu
empoderamento, observou o Presidente
da Republica, Armando Guebuza, na 1ª
Conferência de Mulher e Gênero,
realizada em Agosto, em Maputo.
“Em todas as áreas de intervenção
humana, as mulheres ombreiam com os
homens e juntos promovem o bom nome
e o desenvolvimento desta Pérola do
Índico, a nossa Pátria Amada”, disse
Guebuza.
Guebuza realçou a “substantiva presença
de mulheres destacadas para os órgãos
do poder e de tomada de decisão”, como
é o caso do Conselho de Ministros onde
elas ocupam 25,9 por cento dos postos,
ou do Parlamento onde ocupam 37.2 por
cento dos 250 lugares, uma das taxas
mais altas de representatividade em África
e no mundo.

Os moçambicanos “devem permanecer unidos e assumirem
que se complementam nesta luta por um Moçambique melhor para todos nós”.
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“Em todas as áreas de
intervenção humana, as
mulheres ombreiam com
os homens e juntos
promovem o bom nome e
o desenvolvimento desta
Pérola do Índico, a nossa
Pátria Amada”
O aumento do número de organizações
nacionais que lidam com assuntos da
mulher de forma especializada mereceu a
apreciação de Guebuza. “É nestas
organizações que se forjam as lideranças,
(...) onde se cristalizam valores como a
unidade nacional, a cultura de paz, a
democracia e o sentido de servir
Moçambique”, disse.
A Conferência de três dias analisou os
desafios que a mulher enfrenta em
diferentes esferas sócio-económicas.
Foram esboçadas intervenções em prol
do avanço da mulher em áreas como
educação, saúde sexual e reprodutiva, e
acesso ao micro-crédito.
Entre outros assuntos, os participantes

recordaram que as mulheres carregam o
fardo mais pesado da pobreza, são as
mais afectada pela SIDA e muitas perdem
a vida devido à complicações durante a
gravidez e parto.
Para ultrapassar as barreiras que
impedem o avanço da mulher, Guebuza
disse que os moçambicanos “devem
permanecer unidos e assumirem que se
complementam nesta luta por um
Moçambique melhor para todos”.
O apelo de Guebuza é apoiado pelo
Sistema das Nações Unidas em
Moçambique, que são a favor de mais
esforços para garantir que a nova geração
de mulheres cresça num ambiente de
igualdade de oportunidades e sem
violência.
“As raparigas devem ter a oportunidade
de concluírem o ensino. A nova geração
de mulheres deve ter a oportunidade de
planificar o seu futuro e de tomar decisões
informadas sobre as suas escolhas”, disse
Maria Zimmerman, em representação do
Coordenador Residente das Nações
Unidas em Moçambique.

igualdade de género materializados.
Renovamos o nosso compromisso de
continuar a apoiar os esforços do Governo
de Moçambique e de outros parceiros de
desenvolvimento nesse sentido”, frisou
Zimmerman.
Na declaração final da conferência, os
participantes também “consideram que as
iniciativas que têm sido levadas a cabo
pelo Governo, sociedade civil e doadores
referentes à implementação dos
objectivos e prioridades de gênero devem
ser reforçadas”.
A Conferência Nacional da Mulher e
Gênero, que se pretende que tenha lugar
de dois em dois anos, foi organizada pelo
Ministério da Mulher e Acção Social. O
UNFPA, que a par de outras organizações
apoiou a conferência, facilitou também a
participação da prestigiada actriz Lucrecia
Paco, que revelou a sua face de activista
contra a violência baseada no gênero.
Além de teatro, durante a Conferência
houve uma exposição-venda de bens e
artesanato de todas as províncias e
sessões musicais com o artista e
deputado Roberto Chitsondzo.

“A nossa ambição no Sistema das Nações
Unidas é ver o avanço da mulher e a
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A voz
do
activista

“Tenho ajudado os jovens a mudarem de atitude”

Chamo-me Jossias André Chitive. Nasci,
em Maputo, no dia 18 de Maio de 1983.
Sou o segundo dos seis filhos dos meus
pais. Vivo com a minha mãe, cunhada e
irmãos. Frequento a 12ª classe na Escola
Secundária de Laulane. Sou activista do
Programa Geração Biz desde 2004.
Tudo começou em 2004, na Escola
Primária Completa 9 de Agosto, no bairro
Romão, em Maputo, ao ser convidado por
colegas e amigos a participar na
sensibilização sobre HIV e SIDA, Saúde
Sexual e Reprodutiva e Drogas.
O início não foi fácil. No dia em que
participei, pela primeira vez, numa
palestra, tive muita vontade de falar, mas
como não tinha muitos conhecimentos
sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva,
preferi escutar. Também não sabia como
falar perante tanta gente. Nessa sessão,
fiquei comovido com o desempenho dos
activistas. Expressavam-se com muita
energia e confiança. Tinham as respostas
certas para as questões colocadas. Isso
encorajou-me a perder o medo.

Jossias Chitive, activista do “Geração Biz”

“Eu tive um primo que
perdeu a vida por causa
do SIDA. Acompanhei a
situação dele e recordome que, em algum
momento, ele não
aceitava tomar
medicamentos. Como
ele, há outros tantos
jovens que, por falta de
informação, assim se
comportam. Como
activista, o meu desafio é
ajudar a ultrapassar isso”
Além da “9 de Agosto”, passei a trabalhar
noutras escolas cobertas pelo Núcleo de
Mavalane de Luta contra Drogas e SIDA,
no distrito urbano nº 4, na cidade de
Maputo.

Participo nas decisões familiares
Nas férias escolares do segundo trimestre
de 2005, fui treinado como activista do
Programa Geração Biz, na Escola
Secundária de Laulane. No curso, ganhei
habilidades para partilhar informação
sobre a Saúde sexual, ITS´s (infecções de
transmissão sexual), HIV e SIDA, bem
como sobre a resolução de outros
problemas que afectam os adolescentes e
jovens.
Terminada a formação, não parei. Passei
a tomar parte nas actividades do
“Geração Biz”, na Escola 9 de Agosto.
Tornei-me conhecido pelas boas causas,
um previlégio dos activistas. Digo isto
porque as pessoas procuram respostas
satisfatórias junto dos activistas. Eu, por
exemplo, mesmo na minha família sou
visto como um conselheiro e sou sempre
convidado a participar nas grandes
decisões. No meu bairro sou tido como
um jovem modelo e muitos pais têm
solicitado os meus serviços.

Recordo-me que ajudei a um jovem que
mesmo sabendo que vivia com HIV não
queria mudar de atitude, não queria seguir
o tratamento e não contava a verdade,
porque um primo dele perdera a vida por
causa da SIDA e havia sido discriminado
pelos pais e irmãos. Para evitar uma
situação semelhante, decidi conversar
com os pais e irmãos desse jovem, que se
tornaram amigos do “Geração Biz”.
Ajudei a resolver esse caso, mas sinto
que é preciso fazer mais. A minha aposta
é conseguir envolver mais pais, líderes
comunitários e religiosos, e praticantes da
medicina tradicional na prevenção de
HIV, educação sexual e defesa de direitos
iguais entre meninas e rapazes.

Serei capaz de falar como eles? Esta foi
uma questão que coloquei a mim mesmo.
Sabia que podia, mas devia investir muito
na leitura sobre Saúde Sexual e
Reprodutiva. Precisava de aprender a
falar em público, a ser bom ouvinte e a
respeitar as opiniões de outros. Respondi
para mim mesmo: Jossias, tu és capaz!
Com os apoio dos colegas, aprendi muito
sobre Saúde Sexual e Reprodutiva e
ganhei habilidades para comunicar. Acho
que é importante dizer que no “Geração
Biz” os jovens têm em mente a
importância da partilha de conhecimentos.

Infelizmente há ainda pessoas que julgam
que a SIDA é um assunto de outros. Na
verdade, não é. Qualquer um de nós vive
os efeitos desta epidemia, quer na família,
na escola, no serviço ou na comunidade.
Falo disto com base na experiência
pessoal. Tive um primo que perdeu a vida
por causa da SIDA. Acompanhei a
situação dele e recordo-me que não
aceitava tomar medicamentos. Não
acreditava na infecção. Como ele, há
outros tantos jovens que, por falta de
informação, assim se comportam. Como
activista, o meu desafio é ajudar a
ultrapassar isso. Quero fazer a diferença!

Em Novembro de 2007, participei, na
Escola Secundária Francisco Manyanga,
num curso de cuidados domiciliários, que
abriu outra etapa no meu percurso: apoio
directo às pessoas seropositivas. Neste
curso, a condição para se obter o
certificado era a demostração de
habilidades.
O trabalho com as pessoas vivendo com
HIV e SIDA marcou a minha trajectória. É
gratificante ver que os nossos
ensinamentos sobre a vida positiva são
acatados, que mudam vidas. Acho que
essa é a nossa melhor retribuição.
Destes poucos, mas ricos anos de
activismo guardo bons momentos. Sinto
que tenho ajudado a outros jovens a
mudarem de atitude, em particular na
prevenção de HIV e SIDA. Tenho a
certeza que durante a campanha “Tempo
de saber”, por exemplo, consegui
influenciar muitos jovens a fazerem o
teste.
Quero fazer a diferença

Como em tudo, na vida de um activista há
bons e maus momentos. Para mim, o
mais importante é conseguir transformar
as dificuldades em oportunidades. Uma
das minhas apostas é a criação e
manutenção do bom relacionamento entre
nós activistas, porque se isso falar a
nossa bela missão pode não resultar.
Também tenho sonhos. Quero estudar
agronomia para participar no
desenvolvimento do meu Moçambique.

Na próxima edição:
Actriz Lucrécia Paco “Rasga o
silêncio” contra a violência
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