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ListA de AbreviAturAs

CIPD Conferência internacional sobre população e desenvolvimento

FMI Fundo monetário internacional

FRELIMO Frente de libertação de moçambique 

GdM Governo de moçambique

HIV Human Immunodeficiency Virus (ViH - Vírus da imunodeficiência Humana)

IDS inquérito demográfico e de Saúde 

IMASIDA inquérito de indicadores de imunização, malária e HiV/Sida em moçambique

ODM objectivos de desenvolvimento do milénio

ODS objectivos de desenvolvimento Sustentável

OE orçamento do estado

OMM organização da mulher moçambicana

ONG organização não-Governamental

ONUMOZ operação das nações unidas em moçambique

OSC organizações da Sociedade Civil

PESS plano estratégico do Sector da Saúde

PF planeamento Familiar

PIB produto interno bruto

PNUD programa das nações unidas para o desenvolvimento 

PPMI programa de protecção materno-infantil

PRE programa de Reabilitação económica

PRES programa de Reabilitação económica e Social

PSMI programa de Saúde materno-infantil

RENAMO Resistência nacional moçambicana

SDSR Saúde e direitos Sexuais e Reprodutivos

SIDA Síndrome de imunodeficiência adquirida

SMI Saúde materno-infantil

SSR Saúde Sexual e Reprodutiva

TTF taxa total de Fertilidade

UNFPA Fundo das nações unidas para a população

UNICEF Fundo das nações unidas para a infância

VGB Violência baseada no Género

WASH Water, Sanitation and Hygiene (Água, Saneamento e Higiene)
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NOtA De ABerturA

este ano celebra-se o vigésimo quinto aniversário da Con-
ferência internacional sobre população e desenvolvimento 
(Cipd) realizada em 1994, na cidade do Cairo, onde foi 
adoptado, por 179 governos, um programa de acção que 
revolucionou as agendas de desenvolvimento dos países 
e do mundo. esta revolução resulta da incorporação das 
dinâmicas populacionais nas agendas de desenvolvimento, 
não na perspectiva de controlar o crescimento populacio-
nal, mas por se centrar em políticas sociais orientadas pelos 
direitos humanos e de igualdade de género, com o objec-
tivo final de melhorar a qualidade de vida da população do 
planeta. posteriormente, também reconheceu que a saúde 
reprodutiva e o empoderamento das mulheres estão interli-
gados e que ambos são necessários para eliminar a pobreza 
e atingir os objectivos do desenvolvimento Sustentável 
(odS).

este suplemento ao relatório global do unFpa sobre a Si-
tuação da população mundial 2019 apresenta um relato re-
trospectivo dos principais marcos e realizações relativos ao 
acesso universal à saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
em moçambique, e uma avaliação dos principais desafios 
que ainda precisam de ser enfrentados para que todas as 
gravidezes sejam desejadas, todos os partos sejam seguros 
e para que o potencial de cada jovem seja cumprido. 

Como signatário do Cipd, moçambique comprometeu-
-se em assegurar que todas as pessoas tivessem acesso 
a cuidados abrangentes de saúde reprodutiva, incluindo o 
planeamento familiar voluntário, serviços de assistência 
durante a gravidez e partos de qualidade, e à prevenção 
e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. 
durante estes últimos 25 anos, foram estabelecidas várias 
leis, políticas e iniciativas, entre elas, o desenvolvimento 
dos Serviços amigos dos adolescentes e Jovens (SaaJ), 
programas como a Geração biz, Rapariga biz e minha esco-
lha, e serviços como alô Vida, penSa, e linha Fala Criança. 
Foram alcançados progressos significativos a nível da saú-
de, como por exemplo a cobertura alargada dos serviços, 

a expansão do acesso à saúde reprodutiva, a redução de 
novas infecções de HiV, a redução da mortalidade materna. 
além disso, foram dados passos consideráveis nas áreas 
de igualdade de género e inclusão social e no combate das 
práticas prejudiciais, como a violência contra a mulher. 

Contudo, relativamente a algumas metas da Cipd, os 
progressos na última década têm sido lentos ou desiguais. 
os dados do último censo de 2017 indicam que a taxa de 
mortalidade materna é ainda elevada, situando-se em 452 
mortes, na grande maioria evitáveis, por cada 100.000 
nascimentos. os níveis de uso de contraceptivos moder-
nos aumentaram em 25 por cento, mas continuam baixos 
comparativamente à região. a prevalência de casamento 
prematuro no país é uma das mais elevadas do mundo, 
afectando quase uma em cada duas raparigas. uma em 
cada quatro adolescentes casadas tem uma necessidade de 
planeamento familiar não satisfeita. os grupos vulneráveis 
enfrentam constrangimentos ainda maiores no acesso a 
serviços e direitos de saúde sexual e reprodutiva. este ano, 
a crise humanitária causada pela seca e pelos dois ciclones 
expuseram a vulnerabilidade de moçambique a desastres 
ambientais e às múltiplas necessidades de protecção e ser-
viços das populações afectadas. para uma mulher grávida 
que está a fugir de uma catástrofe, a assistência médica 
qualificada pode ser tão crucial para a sua vida como ali-
mentos e abrigo.

os negócios da Cipd ainda estão inacabados. Com a 
participação na Cimeira de nairobi Cipd+25 deste ano, o 
Governo e a sociedade civil de moçambique renovaram a 
promessa de fazer dos direitos sexuais e reprodutivos uma 
realidade para todos, sem deixar ninguém atrás. a luta por 
direitos e escolhas é contínua. Se não agora, quando?

Andrea Wojnar

Representante do unFpa moçambique

Nota de abertura do Suplemento SWOP 2019
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CApítulO 1

A lutA por direitos e 
escolhas é coNtíNuA 
– o quadro internacional 
O ano de 2019 representa dois importantes marcos no campo da 
saúde reprodutiva: 50 anos desde que o Fundo das Nações Unidas 
para a População (UNFPA) iniciou as suas operações e 25 anos 
desde a histórica Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (CIPD) realizada no Cairo. 

A partir de 1969, avanços na tecnologia 
médica, juntamente com sistemas de saú-
de pública mais fortes, melhor nutrição 
e saneamento, bem como um compro-
misso global para acabar com o flagelo 
da mortalidade infantil, tiveram como 
resultado uma melhoria das taxas de so-
brevivência infantil e vidas mais longas a 
nível mundial. Ao mesmo tempo, a taxa 

de fecundidade média global de cerca de 
cinco nascimentos por mulher levara a 
um crescimento da população mundial 
nunca antes experimentado. 

A reacção dos cientistas e políticos ao 
crescimento da população foi ambí-
gua. Enquanto uns comemoravam o 
progresso da ciência humana, outros 
viam o crescimento populacional não só 

como um reflexo do progresso humano, 
mas como uma ameaça à humanidade, 
um problema que exigia uma solução 
urgente. Perguntas e preocupações come-
çaram a surgir: O que esse crescimento 
significaria em termos de desafios globais 
como a fome? Que significado teria para 
as zonas dilaceradas por conflitos? Que 
esforços poderiam ser feitos para desen-
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cadear o crescimento das economias, 
tirar as pessoas da pobreza, acompanhar 
o crescimento populacional que estava a 
expandir-se tão rapidamente?

Temendo que este rápido cresci-
mento populacional pudesse reverter 
os benefícios do desenvolvimento, 

as organizações internacionais e não 
governamentais e os governos de 
cada país começaram a agir. A criação 
do Fundo das Nações Unidas para 
Actividades Populacionais em 1969, 
renomeado Fundo das Nações Unidas 
para a População em 1987, reflectia o 

crescente interesse em entender como 
a dinâmica populacional afectava o 
desenvolvimento social e económi-
co, bem como o desejo por parte das 
Nações Unidas de apoiar programas de 
acção que visavam aa estabilização da 
população mundial.

TAbelA 1 (TIme lIne): Contexto internacional e moçambicano: principais marcos e eventos
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COMeçAM AS ATIVIDADeS DO 
UNFPA eM NOVA IORqUe

a onu declara a 
abertura da década das 
mulheres

a convenção sobre a 
eliminação de todas as 
formas de discriminação 
contra as mulheres 
(CedaW) é adoptada  

a população 
mundial 
alCança

5
bilHõeS

é lançada a iniciativa 
“maternidade Segura”

dissolve-se a 
união Soviética 
(1991)

▲

CONFeRêNCIA 
INTeRNACIONAl 
SObRe POPUlAçãO e 
DeSeNVOlVIMeNTO, 
CAIRO 

moçambique desenvolve a 
primeira política de população 

arranca o programa “Geração 
biz”, um programa multissectorial 
de informação e serviços de 
SSR para adolescentes e jovens, 
implementado pelo governo e 
associações juvenis com o apoio 
do unFpa

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

período colonial e luta pela 
independência nacional 

INDePeNDêNCIA 
De MOçAMbIqUe

o Fundo das nações unidas 
para a população (unFpa) 
começa oficialmente as suas 
actividades em moçambique 

é introduzido o primeiro 
programa de Reabilitação 
económica, pRe

acordo de paz 
(1992)

PRIMeIRAS eleIçõeS 
DeMOCRáTICAS

a população 
mundial 
alCança

6
bilHõeS
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As primeiras duas conferências 
mundiais sobre população realizadas em 
Bucareste (1974) e México (1984), após 
a constituição do UNFPA, foram palco 
de polarização entre o grupo “controlis-
ta” que defendia acções governamentais 
que controlassem o aumento da popu-

lação e o “natalista” que acreditava na 
necessidade de promover o povoamento 
dos espaços vazios dos territórios. 

A conferência de 1994, no Cairo, so-
bre população e desenvolvimento, onde 
participaram 179 países, foi radicalmente 
diferente das antecedentes. Foi adopta-

do um novo plano de acção como guia 
internacional sobre questões de popu-
lação e desenvolvimento. Este define os 
direitos reprodutivos como aqueles que 
assentam no reconhecimento do direito 
de todo o casal ou indivíduo de decidir 
de forma livre e responsável sobre o nú-
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mero, o espaçamento e a oportunidade 
de ter filhos, de ter acesso a informação 
e meios para assim o fazer, e de usufruir 
do mais elevado padrão de saúde sexual e 
reprodutiva. Incluem ainda o direito de 
decidir sobre a reprodução, livre de dis-
criminação, coerção ou violência. Assim, 

influenciou de forma fundamental a vida 
de muitas mulheres e suas famílias, bem 
como a sociedade em que vivem. 

A CIPD também reconheceu que a 
saúde e o bem-estar sexual e reprodutivo 
de uma mulher englobam não somente 
o acesso à contracepção e o seu uso, mas 

também muitos outros factores, como a 
sua capacidade de prevenir e administrar 
as complicações do aborto inseguro; a 
sua capacidade de evitar ou tratar infec-
ções sexualmente transmissíveis, incluin-
do o HIV; e os cuidados que a mulher 
recebe durante a gravidez e o parto. A 

os objectivos de 
desenvolvimento do 
milénio (odm) são 
adoptados 

▲

MeTA PARA 
AlCANçAR O 
ACeSSO UNIVeRSAl 
à SAúDe 
RePRODUTIVA 
é APROVADA e 
INClUíDA NOS 
ObjeCTIVOS De 
DeSeNVOlVIMeNTO 
DO MIléNIO (2005)

adopção do 
plano de acção 
de maputo para a 
operacionalização 
do quadro político 
Continental para a 
saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos 
(2007-10)

a pílula do dia seguinte 
é aprovada pelo órgão 
americano Food and drug 
administration para uso por 
adolescentes de 17 anos

Cúpula Global 
de planejamento 
Familiar de londres

a assembleia Geral 
adota resolução 
sobre a prevenção 
à mutilação genital 
feminina

A COMISSãO SObRe 
O eSTATUTO DA 
MUlheR IMPõe qUe 
OS eSTADOS PONhAM 
FIM à PRáTICA De 
CASAMeNTO INFANTIl, 
PReCOCe e FORçADO 

Revisão dos 20 anos 
do progresso da 
implementação do 
programa de acção da 
Cidp

Conferência internacional 
de parlamentares de 
estocolmo

a Conferência Global sobre 
assistência médica básica 
declara o papel central da 
saúde sexual e reprodutiva

▲

COMeMORA-
Se O 50º 

ANIVeRSáRIO 
DO FNUAP 
e O 25º DA 

CONFeRêNCIA 
De CAIRO.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 2000 2004/2005 2006 2009 2012 2013 2014 2018 2019 
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

MOçAMbIqUe 
SOFRe COM 
CheIAS 
eXTeNSIVAS 
NA RegIãO SUl 
DO PAíS

a lei da Família 
10/2001 protege 
a mulher dentro 
do casamento 
tradicional

é APROVADA 
A NOVA 
CONSTITUIçãO 
MOçAMbICANA 
(2004)

política do Gênero é 
aprovada

lei contra a violência 
doméstica e aprovada lei 
29/2009

política nacional 
de saúde sexual 
e reproductiva é 
aprovada

Conflito armado em menor 
escala, principalmente nas 
regiões centro e norte do país

moçambique aprova a 
lei que protege pessoas 
vivendo com HiV e Sida 
do estigma

a assembleia da 
República legaliza o 
aborto, dentro das 
primeiras 12 semanas

plano nacional contra 
a violência da mulher e 
rapariga é aprovado

arranca o programa 
Conjunto das nações 
unidas “Rapariga biz” 
com enfoque especial na 
saúde sexual e reprodutiva 
da rapariga e o seu 
empoderamento, que 
é implementado pelo 
governo e associações 
juvenis

A ASSeMbleIA 
DA RePúblICA 
APROVA A leI 

De PReVeNçãO 
e COMbATe 
àS UNIõeS 

PReMATURAS

TAbelA 1 (TIme lIne): Contexto internacional e moçambicano: principais marcos e eventos
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prevenção e o controlo da infertilidade e 
do cancro do trato reprodutivo também 
foram definidos como parte da saúde se-
xual e reprodutiva. O consenso da CIPD 
foi um ponto de viragem e uma vitória 
transformadora para o movimento dos 
direitos reprodutivos. 

No entanto, quando em 2000 
as Nações Unidas adoptaram os 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODMs), que estabelecem 
as metas e os objectivos globais para 
os próximos 15 anos, a saúde repro-
dutiva não estava incluída (Glasier 

et al. 2006). A omissão inicial da 
saúde sexual e reprodutiva dos 
ODMs contribuiu para a percepção 
de que a questão era controversa e 
problemática e, portanto, mais fácil 
de ignorar, pelo menos nas discus-
sões e negociações globais. 
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Em Setembro de 2015, 193 go-
vernos adoptaram uma nova estru-
tura global para substituir os ODM. 
Diferentemente dos ODM, os Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) reconhecem explicitamente 
a saúde sexual e reprodutiva como 
algo essencial para o desenvolvimento 
igualitário e o empoderamento das 
mulheres, remetendo a saúde sexual e 
reprodutiva ao ODS 3, para a saúde, e 

novamente ao ODS 5, para a igualdade 
de género, que também se refere aos 
direitos reprodutivos. 

O 50º aniversário do UNFPA e o 
25º aniversário da CIPD apresentam 
uma oportunidade única para Mo-
çambique, como para a comunidade 
global, reafirmarem o seu compromis-
so com a realização de uma agenda 
visionária para a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos, podendo 

também alcançar aqueles que ficaram 
para trás. A luta pelos direitos e poder 
de escolha para todos é um processo 
contínuo, com novos desafios a surgir 
constantemente. Ao longo dos anos, a 
natureza e o âmbito desses obstáculos 
podem ter mudado, mas o compro-
misso dos actores nacionais e inter-
nacionais para superá-los continua 
firme.
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O Relatório do UNFPA sobre a 
Situação da População Mundial 2019 
apresenta um relato retrospectivo 
dos principais marcos e realizações 
no caminho global para o acesso 
universal à saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos desde 1969, e uma 
avaliação sumativa das principais 
lacunas e desafios que ainda pre-
cisam de ser enfrentados para que 
todas as gravidezes sejam desejadas, 
todos os partos sejam seguros e para 
que o potencial de cada jovem seja 
cumprido. Este suplemento relativo a 
Moçambique segue uma abordagem 
semelhante. O conjunto de evidên-
cias baseia-se numa literatura extensa 
e na revisão de dados, em entrevistas 
com informadores-chave e histórias 
de vida de mulheres e meninas mo-
çambicanas, no geral. O documento 
está estruturado da seguinte forma: o 
capítulo 2 contém um relato histó-
rico dos factores de género, sociais e 
culturais que minaram a capacidade 
das mulheres de fazer escolhas repro-
dutivas informadas, de forma ampla 
e irrestrita, na era pré-colonial e pós-
-independência. O capítulo 3 docu-
menta as extensas mudanças legislati-
vas e intervenções programáticas que 
foram introduzidas após a conferên-
cia do Cairo de 1994, que contribu-
íram para a implementação da CIPD 
até hoje. O capítulo 4 cria uma nova 
perspectiva sobre o interregno na 
capacidade das mulheres exercerem 

A luta pelos 
direitos e poder 
de escolha para 

todos é um 
processo contínuo, 

com novos 
desafios a surgir 
constantemente.

os seus direitos relativamente à saúde 
sexual e reprodutiva no contexto de 
crises humanitárias, como a causada 
pelos dois ciclones que devastaram as 
províncias do Norte e do centro de 
Moçambique no início deste ano. O 
capítulo 5 resume os principais de-
safios futuros e propõe um caminho 
a seguir para concluir os “negócios 
inacabados”.
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CApítulO 2

direitos em tempos 
De crescimeNto 
populAcioNAl 
– colonialismo, independência e cultura tradicional
Enquanto em várias partes do mundo se discutiam questões de 
“superpopulação”, Moçambique teve uma história muito particular, de 
luta contra o colonialismo, seguida de quase duas décadas de Estado 
de partido único, que baseou a sua estratégia de desenvolvimento num 
sistema de planificação centralizada com o Estado como actor principal. 
Com vista à criação de uma nova sociedade, pôs-se em prática uma 
vasta política de “modernização autoritária” que pressupunha, entre 
outros, o fim do habitat disperso e a criação de aldeias comunais, a 
negação das autoridades tradicionais, da religião, da poligamia, do 
alcoolismo e dos ritos de iniciação (Chichava 2005, p. 1).
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No princípio da década de 80, devido a 
vários factores, a situação económica do 
país denota sinais preocupantes, e depois 
de 1984, Moçambique entra na fase da 
crise da dívida e perde a credibilidade 
‘creditícia’ junto dos mercados inter-
nacionais. Duas calamidades naturais 
severas agravam a situação económica 
difícil do país, já debilitada pela guerra: a 
grande seca de 1981 - 1984, seguida das 
piores cheias em 50 anos, em 1985. Em 
conjunto causaram milhares de mortos.

Precisando de receber ajuda alimen-
tar para amenizar as consequências da 

crise económica, da guerra e das cala-
midades naturais, o Governo aceitou 
a entrada de Moçambique no Banco 
Mundial e Fundo Monetário Interna-
cional para receber ajuda alimentar do 
programa do reajustamento estrutural, 
um pacote que envolve o livre comér-
cio, a desregulamentação e a privatiza-
ção. 

Assim, em 1987 é introduzido o Pro-
grama de Reabilitação Económica (PRE) 
e em 1990 o Programa de Reabilitação 
Económica e Social (PRES). O governo 
liberalizou os preços, praticamente ter-

minou a sua gestão do mercado, cortou 
o seu orçamento nos sectores sociais, e 
introduziu mudanças nas políticas da 
saúde e da educação. 

A colonização portuguesa, o carác-
ter revolucionário da Luta Armada de 
Libertação Nacional, o mono partida-
rismo como força dirigente do Estado 
e da sociedade, assim como os pacotes 
de reestruturação, marcaram profunda-
mente todos os aspectos da organização 
social moçambicana até aos dias de hoje, 
inclusive os papéis de género e o acesso 
aos sistemas de saúde e educação.
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2.1 Papéis de género
Papéis de género referem-se a um 
conjunto de padrões e expectativas de 
comportamentos associados à mascu-
linidade e feminilidade. Os papéis de 
género podem mudar com o tempo e são 
influenciados, entre outros factores, pela 
ideologia política, a cultura local-tradi-
cional, a religião, a classe económica, a 
idade e a família de origem.

Durante o colonialismo, a imagem 
ideal das mulheres era determinada pelo 
ideal da mulher católica como preserva-
dora do lar, sem um trabalho que exigisse 
muito esforço físico, submissa ao seu ma-
rido e 100% fiel a ele (Arnfred, 2011, p. 
122). O Governo Português declarou:

Para nós portugueses, colonização é essen-
cialmente elevar as populações indígenas 
para o nosso próprio nível de civilização, 
ensinando a eles a nossa religião, nossa 
linguagem, nossos costumes... é a nossa 
mentalidade que nós queremos transmitir 
para os povos das colônias, não estamos 
pretendendo levar as suas riquezas (Hedges 
1985, p. 14).

Em relação ao trabalho das mulheres 
foi escrito o seguinte:

Desenvolvimento vai no sentido de deixar 
a maior parte do trabalho agrícola para 
os homens. Também em África a mulher 
se tornará a rainha do lar (Hedges 1985, 
p. 26).

Contrariamente ao ideal de “dona de 
casa sem trabalho pesado”, as mulheres 
moçambicanas tiveram que trabalhar 
arduamente para o sustento das suas 
famílias. Tradicionalmente havia uma 
clara separação das tarefas e cabia ao 
homem desmatar as machambas, cuidar 
do gado, caçar, e garantir a manuten-
ção das casas. Todo o trabalho agrícola, 

desde a plantação até à colheita, cabia à 
mulher. Os colonos, porém, arrastaram 
muitos homens para fora das suas terras 
de origem por intermédio do xibalo01, 
enquanto outros fugiram para traba-
lhar nas minas da África do Sul2. Em 
consequência disso, muitas mulheres 
foram obrigadas a trabalhar no “cultivo 
forçado”3, para além de trabalharem nas 
suas próprias machambas.

O trabalho migratório, que continua 
até hoje, tem e teve impactos ambi-

1 Regime de trabalho forçado temporário 
instituído pela administração colonial por-
tuguesa para garantir mão-de-obra barata 
para a exploração agrícola, construção de 
infraestruturas, etc.

2 na Região do Sul, o trabalho assalariado faz 
parte da vida camponesa há mais de 150 
anos, não só devido aos portugueses, mas 
também devido à necessidade da força de 
trabalho na África do Sul.

3 “Cultivo forçado” era o cultivo supervisiona-
do de culturas específicas (arroz, algodão) 
na própria terra de alguém, que era obriga-
do a entregar a produção.

valentes nas mulheres do Sul. Por um 
lado, deu ao homem a vantagem sobre o 
dinheiro e diminuiu a carga de trabalho 
das mulheres, desafiando a divisão do 
trabalho por género. A mulher poderia 
transgredir os limites tradicionais da esfe-
ra feminina de género e desenvolver a sua 
autoconfiança assente em novas bases. 
Por outro lado, o facto de o homem ter 
acesso mais fácil ao dinheiro promoveu 
o poder de género dos homens em detri-
mento das mulheres e, paulatinamente, 
foram surgindo hierarquias de género 
onde previamente quase não existiam.

Outra prática condenada pela igreja 
católica e pelo governo Português era 
a dos ritos de iniciação, ainda muito 
praticados nas regiões ao norte do Rio 
Zambeze, nas áreas predominantemente 
matrilineares. Nestas regiões, os ritos de 
iniciação eram e continuam a ser eventos 
comunitários importantes. Durante os 
ritos de iniciação, os/as jovens aprendem 
os seus papéis específicos na sociedade e 
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somente após a iniciação podem partici-
par dos momentos importantes da vida 
colectiva, tais como cerimónias, funerais 
e reuniões da aldeia. 

As meninas aprendem, em particular, 
o que é a menstruação e como cuidar da 
sua própria saúde, como se comportar na 
sociedade e diante do marido, como se 
vestir em diferentes ocasiões, como gerir 
uma casa, e também aprendem aspectos 
relacionados com a educação sexual. 
Além disso, os rituais representam uma 
forma de anunciar publicamente que a 
filha ou o filho passaram da infância à 
vida adulta. 

Já no Sul do país existe muito pouco 
aquilo a que se pode chamar de rito 
de iniciação. “Na província de Maputo, 
poucas pessoas parecem saber o que “ritos de 
iniciação” deveriam ser. Nas províncias de 
Gaza e Inhambane as pessoas têm longas 
histórias sobre como isso era no passado” 
(Arnfred 2011, p. 193).

O aspecto mais condenável para o 
governo colonial e a igreja católica era 
a educação sexual das jovens do Norte, 
cujo objectivo era terem conhecimento 
da sua própria sexualidade.

Os rituais das mulheres eram muito mais 
obscenos do que as cerimónias masculi-
nas... De qualquer modo, os missionários 
não aprovavam o conceito de mulher na 

sociedade, considerando o casamento Yao 
e Maconde como defeituosos e instituições 
matrilineares como um impedimento para 
o estabelecimento da família cristã (Ranger 
1972, p. 237).

A Luta Armada de Libertação Nacio-
nal, que resultou na independência de 
Moçambique em 1975, teve início a 25 
de Setembro de 1964. Alguns anos após 
a sua formação, em Outubro de 1966, 
o Comité Central da Frelimo passou 
a admitir mulheres no seu exército. A 
novidade residia na decisão de que a 
participação das mulheres deveria ser 
garantida não somente nas tarefas de exe-
cução, mas também na direcção da luta 
armada em todos os escalões, inclusive 
nas reuniões do Comité Central. 

Mesmo com a participação das 
mulheres na guerra de libertação, a per-
cepção das mulheres e homens sobre as 
relações sociais de género não sofreram 
mudanças significativas. A divisão sexual 
do trabalho continuou inalterada, conti-
nuando as mulheres a preparar a alimen-

tação e a realizar o trabalho doméstico. 
Aliás, o seu trabalho foi acrescido de 
tarefas ligadas à participação na luta, 
como alimentar os guerrilheiros, ocupar-
-se da segurança das zonas libertadas, 
escolas, infantários, centros de saúde, 
treinar e participar em combates. Assim, 
reforçaram-se os seus papéis sociais como 
esposas, mães e trabalhadoras invisíveis, 
não remuneradas.

Nas zonas libertadas das províncias do 
Norte, onde foi travada a guerra, a vida 
camponesa normal ficou desenraizada a 
tal ponto que impediu que as celebrações 
dos ritos de iniciação continuassem de 
forma adequada.

Aquando da independência de 
Moçambique em 1975, tentou-se iniciar 
uma mudança total de paradigma, 
incluindo a transformação das relações 
entre homem e mulher. 

A libertação da mulher é uma necessidade 
fundamental da Revolução uma garantia 
de sua continuidade, uma condição de seu 
triunfo. A Revolução tem por objectivo 
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essencial a destruição do sistema de explo-
ração, a construção de uma nova sociedade 
libertadora das potencialidades do ser 
humano e que o reconcilia com o trabalho, 
com a natureza (Samora Machel, citado 
por Santana 2009, p. 83).

A visão socialista sobre a emancipa-
ção da mulher tinha como base o mode-
lo soviético da mulher a trabalhar nas 
profissões tradicionalmente masculinas, 
como mulher soldado ou mulher trac-
torista. O programa da Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) de 1976 
cita que “o caminho para a emancipação 
da mulher é a sua integração na produ-
ção lado a lado com o homem”.

Durante a Conferência Extraordinária 
da OMM em 1984 recomendou-se que 
cada família deveria fazer um esforço 
para criar um novo equilíbrio, basea-
do na igualdade de direitos e deveres, 
e no cumprimento das atribuições de 
cada um dos seus membros, como pai 
e chefe de família, como esposa, mãe e 
dona de casa, e que juntos deveriam ser 
os responsáveis pela educação dos seus 
filhos. Foram políticas baseadas na ética 
e na moral protestante, que falavam na 
dignidade do casamento, da família (nu-
clear), do pai chefe de família e da mãe 
dona-de-casa e duma vida organizada, 
rejeitando a ‘vagabundice’, o alcoolismo, 
a prostituição, a marginalidade. Uma 
mulher não casada era um fenómeno 
incompreensível. Uma senhora entrevis-
tada recorda:

Eu lembro-me de uma cena surrealista 
em Tete, logo a seguir à independência. 
As pessoas não percebiam porque é que eu 
não era casada. Nem eu podia dizer isso 
muito claramente, quer dizer, eu não tinha 
o mínimo interesse em estar a depender ou 
a servir nenhum homem. Uma vez estava 

numa festa junto com um comandante 
militar e ele olhava para todas as pessoas, 
eram quase todos solteiros, e eu não estava 
a namorar ninguém. Então ele pegava na-
quele e dizia “aquele ali, porque é que não 
casa com aquele?” e eu tinha que arranjar 
justificações para não querer casar com 
aquele, aquele, aquele… até já quase não 
ter justificações e evitar repetir.

As características masculinas inerentes 
ao discurso Marxista acabaram por ori-
ginar contradições ao nível das políticas 
do partido e do Estado. Estas políticas 
eram marcadas por uma perspectiva que 
ignorava as desigualdades na esfera do-
méstica, o trabalho invisível da mulher, 
considerando que a sua emancipação só 
seria possível através da participação na 

produção social. Ora o trabalho domés-
tico não era considerado como trabalho 
social. 

A falta de compreensão dos papéis 
múltiplos da mulher moçambicana foi 
também um atributo dos homens da aju-
da humanitária pós-guerra. Um exem-
plo é o programa implementado pela 
ONUMOZ4, que excluiu e marginalizou 
as mulheres combatentes, bem como as 
mulheres dependentes. Por exemplo, os 
pacotes de desmobilização a que as pri-
meiras tiveram direito incluíam apenas 
roupa interior masculina. Relativamente 

4 a operação da nações unidas em moçam-
bique foi uma missão de paz, estabelecida 
em 1992, com a tarefa de monitorar a 
implementação do acordo Geral de paz. o 
seu mandato terminou em 1994.
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às mulheres dependentes, o programa 
partiu do pressuposto que cada soldado 
teria apenas uma mulher, o que não 
era necessariamente verdade. Existem 
relatos, principalmente de 1993 e 1994, 
de homens forçados a “escolher” qual das 
esposas era a oficial, deixando à sua sorte 
as mulheres que, juntamente com os seus 
filhos, não eram escolhidas. 

2.2 lei da família – 
casamento e divórcio

De uma forma geral, pode dizer-se 
que em Moçambique coexistem pelo me-
nos três sistemas normativos. O direito 
escrito, baseado na legislação em vigor 
reconhecida pelo Estado, as normas 
costumeiras, com várias especificidades e 
variações locais, e a sharia, que é seguida 
por quem professa a religião islâmica. 
Porém, contrariamente ao que acontece 
nos outros países da África Austral, o Es-
tado só reconhece o direito emanado da 
lei escrita, operando e exercendo o poder 
na base deste direito. 

Desde o tempo colonial até aos dias 
de hoje, a maioria da população moçam-
bicana não se casa oficialmente, mas sim 
através das diversas normas costumeiras 
ou religiosas.

Nas sociedades matrilineares do Nor-
te, o casamento tradicional não é uma 
celebração muito solene e o divórcio 
é um processo simples para ambas as 
partes. Contudo, após o divórcio, é o 
homem que se muda e a mulher perma-
nece na casa com as crianças. Isto deve-se 
ao facto de o casamento ser largamente 
matrilocal, o que significa que os recém-
-casados se fixam na terra da família da 
mulher, cercado pelos seus familiares 
(tios, irmãos, mães e irmãs) (Geffrey 
2000). 

Nas comunidades patrilineares do Sul 
o casamento é confirmado através da en-

trega do lobolo. Antigamente, esta tradi-
ção recompensava a família da noiva pela 
perda de uma mão de obra importante e, 
geralmente, entregava-se gado. A família 
da noiva guardava o gado para poder 
pagar o lobolo quando um dos seus filhos 
quisesse casar. Assim, o mesmo gado po-
dia ser passado de família em família e o 
lobolo contribuía para o estabelecimento 
de laços entre famílias, aos quais se podia 
recorrer em tempos de crise, como seca, 
cheia ou fome. À medida que a moder-
nização e a monetarização avançaram, o 
gado foi substituído por valores monetá-
rios e as famílias das noivas começaram a 
gastar o dinheiro recebido. 

Depois da independência, em 1975, 
o governo definiu uma estratégia que 
visava erradicar o que chamava “valores 

retrógrados da sociedade tradicional”, 
que incluíam o lobolo. Assim, em 1978, 
o projecto de Lei da Família, capítulo I, 
artigo 4, sobre a consensualidade, define: 
“O casamento não é um negócio e não 
se destina a obter em troca qualquer 
vantagem material para os cônjuges ou 
seus familiares. O Estado combate, em 
particular, a entrega de quaisquer valores 
ou bens a título de lobolo, gratificação, 
anelamento ou indemnização.” Porem, 
de acordo com estudos realizados na 
década de 80 do século XX, a prática 
do lobolo manteve-se nas zonas rurais e 
urbanas.

Tanto nos tempos pós-independência 
como actualmente, para que uma mulher 
lobolada se possa divorciar, ela precisa de 
convencer a sua própria família, destina-

FIgURA 1: Caso apresentado num Tribunal Popular (Fonte: 

ministério da Justiça. 1981)
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tária do lobolo, a devolvê-lo à família do 
seu marido. Como muito frequentemen-
te o lobolo já foi gasto, esta não é uma ta-
refa fácil. Consequentemente, há pressão 
sobre a mulher para que ela permaneça 
no lar e aguente o casamento, mesmo 
que este seja mau. Para o homem, o di-
vórcio é fácil. Ele apenas manda a esposa 
embora de volta para os seus pais e fica 
na casa com as crianças (com excepção 
das muito pequenas, que vão com a mãe) 
e com os pertences do casal. 

Tal como os ritos de iniciação e o 
lobolo, a poligamia foi combatida politi-
camente. 

As primeiras tentativas de alteração do 
direito de família remontam a 1975, pe-
ríodo imediatamente após a independên-
cia nacional, em que era crucial adequar 
as leis aos novos imperativos, ou seja, os 
princípios estabelecidos na Constituição 
e a orientação política e ideológica da 
altura.

Assim, foram elaborados vários pro-
jectos de Lei da Família, mas nenhum 
foi aprovado. Para responder a situações 
urgentes, foi aprovada a Lei nº 8/92, de 
6 de Maio, que retoma em parte o conte-
údo da Directiva ora suspensa, que, por 
sua vez, se inspirara no Projecto de Lei 
da Família de 1982, sobre o divórcio não 
litigioso, fixando as regras de tramitação 
processual. Foram deixados de lado o re-
conhecimento e a consequente protecção 
legal das uniões de facto e polígamas. Até 
2004, quando se aprovou a Lei de Famí-
lia nº 10/2004, as pessoas que viviam em 
união de facto ficavam desprovidas de 
qualquer protecção legal.5

No que respeita a ampla adminis-
tração da justiça, acessível à população, 
foram criados Tribunais Populares de 

5 para mais informações sobre a história da 
aprovação da lei de Família, consultar o 
site http://www.wlsa.org.mz/artigo/lei-da-
-familia-1-antecedentes-e-contextos/

Localidade ou de Bairro, compostos 
exclusivamente por juízes leigos. As suas 
competências eram limitadas a peque-
nas causas cíveis e a questões relativas 
a menores. Não utilizando critérios de 
legalidade estrita, em caso de impossi-
bilidade de reconciliação dos litigantes, 
aqueles tribunais decidiam de acordo 
com o “bom senso e com a justiça e ten-
do em conta os princípios que presidem 
à construção da sociedade socialista”.  
Em exemplo encontra-se em baixo.

2.3 Acesso aos serviços se 
saúde materno-infantil 
e reprodutiva

Sob o domínio português, o sistema 
de saúde em Moçambique centrou-se nas 
necessidades da comunidade de euro-
peus e nos seus interesses económicos. 
Existiam várias instalações de saúde para 
esta comunidade e um “cordão sanitário” 
em torno das áreas urbanas onde muitos 
europeus viviam. O acesso aos cuidados 
de saúde para os moçambicanos era 
limitado. Realizaram-se campanhas de 
saúde pública para reduzir as doenças 
endémicas, como a malária, em áreas 

com potencial económico, de modo a 
torná-las mais acessíveis ao desenvolvi-
mento. Os colonos também costumavam 
prestar serviços de saúde rudimentares 
aos trabalhadores forçados locais para 
protegê-los contra a tuberculose e outras 
doenças infecciosas que, se não fossem 
controladas, reduziriam a dimensão da 
força de trabalho. 

Contraceptivos como a pílula estavam 
apenas disponíveis para uma minoria ur-
bana em certas condições e a prática do 
aborto era totalmente proibida e ilegal. 
As entrevistadas recordam:

Lembro-me de uma história em que um 
familiar dos pais de uma amiga minha 
usava a pílula, mas, pela lei Portuguesa, 
usar a pílula sem o consentimento do 
marido era justificação para divórcio, no 
tempo colonial. Mas a senhora usava a 
pílula sem o marido saber. Então havia 
muita conversa e como é que as mulheres se 
organizavam para conseguir fazer isso sem 
os maridos saberem, porque se os maridos 
soubessem podiam divorciar.

Não recebíamos nenhuma educação sexual, 
era através de amigos ou de ler qualquer 

“Nesse grupo de 
raparigas, nós 
aprendíamos 

alguma 
coisa sobre os 

cuidados sobre a 
menstruação.”
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coisa. Nem em casa, no meu caso, nem 
na escola. Havia esta vaga coisa de que os 
rapazes podem ser perigosos e você pode ficar 
grávida. Havia a noção muito clara, muito 
mais do que agora, que se você ficar grávida 
seria um grande escândalo e possivelmente os 
seus pais iam pô-la fora de casa e você ficava 
sozinha. Era uma ameaça que ficava sempre 
lá em cima na cabeça das pessoas.

A nível das igrejas, tínhamos o Grupo 
das Raparigas das Filhas de Maria, da 
Igreja Católica. Nesse grupo de raparigas, 
nós aprendíamos alguma coisa sobre os 
cuidados sobre a menstruação. Era só de 
como cuidar dos paninhos, e como lavar, 
e como tomar cuidado, e como esconder os 
paninhos, em relação a secar dentro da casa 
de banho e não fora. Então, nós crescemos 
quase ignorantes. 

Depois uma amiga minha engravidou 
antes de casar, andava a namorar, mas 
depois fez aborto. Não fez aborto no 
hospital, o seu namorado levou ela a Gaza 
e fez aborto lá com um médico de fora. Isso 
aconteceu porque naquela época não tinha 
conhecimento e faltava acesso. Mas, mas 
também havia outra coisa. Ele não queria 
usar também a camisinha!

O sistema actual de saúde em Mo-
çambique tem as suas raízes na guerra 
do país pela independência. Após a 
independência de Moçambique em 
1975, o governo decretou a saúde como 
um bem e condição essencial para o 
desenvolvimento sustentável, e em 
1976, na sequência da nacionalização da 
medicina, foi adoptada uma Política de 
Saúde baseada na prestação de cuidados 
primários de saúde, na qual as mulhe-
res e as crianças constituíam um grupo 
vulnerável prioritário. 

Em 1978, após a declaração da 
Conferência de Alma-Ata que preconi-
zava saúde para todos como um Direito 
fundamental para o desenvolvimento 
social e económico de todos os países, 
Moçambique adoptou as recomenda-
ções desta conferência e o Programa de 
Protecção Materno-Infantil (PPMI) foi 
posto em prática. O objectivo principal 
deste programa era reduzir a mortalidade 
materna e infantil.

Assim, o sector da saúde promoveu 
actividades de assistência pré, peri e 
pós-natal, imunização, planeamento fa-
miliar, aleitamento materno, cuidados ao 
recém-nascido e à criança, bem como o 
controlo do seu crescimento, actividades 
de saneamento do meio e de vigilância e 
controlo da higiene do ambiente. 

Em 1984 introduziu-se o Programa 
de Saúde Materno-Infantil, PSMI, que 
ampliou a assistência à saúde da mulher 
para além do período pré-natal, parto e 
puerpério imediato, incluindo a consulta 
pós-parto e a de planeamento familiar. 

Além disso, ampliou-se a assistência 
aa doenças específicas da população 
feminina. 

Como estratégia do governo para a 
implementação do PSMI, introduziu-se, 
pela primeira vez, a formação específica 
de profissionais da área de Enfermagem 
de nível básico (Enfermeiras de Saúde 
Materno-Infantil), com um perfil profis-
sional que pudesse satisfazer as preten-
sões do Programa. 

Apesar dos esforços envidados pelo 
Governo, a mortalidade materna ainda 
era alta. A estimativa apontava para cerca 
de 1062/100.000 nados vivos em 1991, 
com o pico nas províncias de Cabo 
Delgado (1717) e Zambézia (1751) por 
100.000 nados vivos (INE 2012, p. 25).

Inicialmente, os esforços para 
aumentar o acesso da população aos 
serviços de saúde produziram efeitos 
impressionantes. Em 1980, 30% da 
população tinha acesso a instalações 
de saúde, em comparação com 7% em 
1974. Além disso, no início dos anos 
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80, Moçambique tinha a maior taxa de 
vacinação de crianças com menos de 
cinco anos de idade em qualquer país 
africano. Porém, como a guerra civil 
atacou preferencialmente os postos de 
saúde, clínicas e hospitais rurais, era 
difícil manter as taxas que tinham sido 
alcançadas (Albon 2011).

Em 1986, quase no auge dos ataques 
da guerra civil no país, 69% dos médicos 
assistentes, 48% das enfermeiras e 60% 
das parteiras e enfermeiras especializadas 
na saúde materna e infantil estavam a 
prestar serviço nas regiões rurais, totali-
zando 41% de todos os trabalhadores de 
saúde de Moçambique.

Além de continuar a desenvolver o 
sistema de saúde, o governo manteve um 
programa vigoroso de educação médica 
durante o periodo. De 1976 a 1985, 
formaram-se milhares de profissionais de 
saúde, incluindo 569 assistentes médi-
cos, 818 parteiras e enfermeiras de saúde 
materno-infantil, 2.181 enfermeiras, 268 
profissionais de medicina preventiva, 
486 profissionais do sector farmacêutico, 
406 profissionais de laboratório, 76 ad-
ministradores de saúde, 384 enfermeiros 
especializados e 1.402 agentes de saúde 
locais (Albon 2011).

Apesar dos esforços do governo, a 
escala da destruição do sistema de saúde 
foi extensa. Estimou-se que entre 1982 
e o fim dos grandes combates em 1990, 
48% da rede primária de saúde de 
Moçambique foi destruída ou forçada a 
fechar. Pouco antes do fim da guerra, o 
Ministério da Saúde estimou que mais 
de dois milhões de pessoas perderam 
o acesso a cuidados de saúde (Cabral e 
Noormahomed 1990, p. 175).

Durante a guerra a maioria das 
pessoas morreram por causa de doenças 
infecciosas, consequência da ruptura 
do sistema de saúde durante a guerra. 
Essas consequências indirectas da guerra 

tiveram um efeito desproporcional nas 
crianças com menos de cinco anos de 
idade (incluindo nado-mortos), que 
representaram 58% de todas as mor-
tes (Albon 2011).  Antes da guerra, 
a mortalidade estava a diminuir em 
Moçambique, provavelmente devido ao 
investimento substancial do governo nas 
infraestruturas de saúde. No entanto, no 
final da guerra, a mortalidade infantil 
aumentou 73%, revertendo as melho-
rias na saúde alcançadas anteriormente. 
O impacto da guerra na saúde não se 
limitou ao período da guerra: em média, 
as mulheres moçambicanas que eram 
jovens ou nasceram durante a guerra têm 
mais problemas de saúde ao longo das 
suas vidas (Albon 2011).

Outro factor determinante para o 
acesso das mulheres aos serviços de saúde 
foram os pacotes de re-estruturação 

impostos pelos parceiros de desenvolvi-
mento, especialmente o FMI. A estabi-
lização fez baixar a tal ponto os salários 
que em 1997, segundo estimativas das 
Nações Unidas, dois terços dos funcioná-
rios públicos viviam abaixo do nível da 
pobreza. Enfermeiros e professores pas-
saram a viver abaixo do nível de pobreza 
no início de 1992, abaixo do nível da 
“pobreza abjecta” em meados de 1993, 
e a receber menos de 40 USD/mês no 
início de 1996. Em consequência disso, 
os funcionários públicos começaram a 
procurar fontes adicionais de rendimen-
to, algo que afectou particularmente as 
mulheres, responsáveis pela saúde dos 
seus filhos e pela produção de alimentos 
para a família (Hanlon 1997, p. 16). As 
nossas informantes relembram como era 
o acesso aos serviços de saúde naquela 
época: 
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“Quando uma mulher ia para maternida-
de para ter o bebê, já levava embrulhado 
na capulana, o dinheiro para pagar a 
parteira. Uma vez disse para a parteira que 
isso era ilegal e ela me disse: “nós trabalha-
mos duramente aqui o dia inteiro e não 
temos tempo para produzir comida como 
fazem as outras mulheres.”

“Na escola recusei dar dinheiro ao professor 
e por isso os meus filhos não passaram de 
classe. O professor diz que os meus filhos 
são indisciplinados e foram suspensos, 
mas a causa foi 
porque eu não 
paguei. Também 
sei que não tive 
dinheiro para dar 
mata-bicho e com 
barriga vazia não 
se aprende bem.”

O Planeamento 
Familiar começou 
em 1977 integra-
do no Programa 
de Protecção à 
Saúde Materna 
e Infantil, e em 
1980 foi implementado como Programa 
Nacional com prestação de serviços aos 
diferentes níveis da rede de Instituições 
Públicas de Saúde. 

O programa estava (e ainda está) in-
tegrado no programa de saúde materno-
-infantil e o seu objectivo principal é 
reduzir as elevadas taxas de mortalidade 
materno-infantil, através da promo-
ção do espaçamento dos nascimentos 
até pelo menos dois anos, através da 
distribuição gratuita de contraceptivos 
modernos. Em 1980 introduziu-se o 
planeamento familiar no currículo dos 
médicos, enfermeiras de saúde materno-
-infantil (SMI) e técnicos de medicina.

Mesmo com os contraceptivos distri-
buídos gratuitamente, o seu uso continu-
ava baixo. Isto deve-se, por um lado, ao 
acesso difícil aos postos de saúde durante 
os anos de guerra, mas também a factores 
socioculturais e económicos. Tradicio-
nalmente, um grande número de filhos 
nascidos aumentava a possibilidade de 
pelo menos alguns sobreviverem para dar 
continuidade à família, além de garantir 
que alguém tivesse condições económicos 
para cuidar dos pais na sua velhice. 

Por outro lado, a grande maioria dos 
maridos, independentemente da classe 

social e nível de es-
colaridade, não apro-
vava o planeamento 
familiar, temendo 
que isso encorajas-
se a prostituição 
e o adultério, e as 
mulheres considera-
vam a sua fertilidade 
necessária para a 
confirmação da sua 
condição de mulher. 
Uma ex-funcionária 
do Ministério da 
Saúde recorda:

Lembro-me de discussões bastante fortes 
nessa altura e de posições divergentes. Uma 
vez estávamos a discutir o planeamento fa-
miliar e aborto com o Ministro e ele dizia 
que ele tinha muito mais casos de pessoas 
que vinham até ele porque não conseguiam 
ter filhos6, que eram pessoas que desespera-
damente queriam ter filhos possivelmente 
porque se não tivessem filhos o marido 
mandava embora. Então para ele isto era 

6 de acordo com as nações unidas (1981), 
moçambique era um país com uma taxa 
alta de infertilidade devido á prevalência de 
doenças relacionadas à infertilidade, como 
malária, tuberculose e doenças venéreas, e 
grande parte da população não tinha acesso 
a tratamento adequado.

um problema muito mais premente do que 
tratar do planeamento ou dos abortos.

Em consequência destes factores, an-
teriormente a 1980, a taxa de fertilidade 
total (TFT) permaneceu quase inalte-
rada, entre seis e sete filhos por mulher 
(Arnaldo 2004, p. 179).

Em reconhecimento à magnitude 
da mortalidade materna resultante de 
abortos feitos em condições de risco, 
Moçambique começou a implementar 
uma política provisória para superar o 
impasse legal relativo ao oferecimento de 
assistência segura ao aborto. Desde 1985, 
o Ministério da Saúde tem vindo a au-
torizar serviços de aborto induzido para 
gravidezes que tenham até 12 semanas, 
em unidades sanitárias seleccionados e 
ao abrigo de critérios específicos. Além 
disso, passou a oferecer-se opções às 
mulheres grávidas infectadas com HIV 
durante as sessões de aconselhamento, 
como parte de um programa nacional de 
prevenção da transmissão de mãe para 
filho. A mesma ex-funcionária do Minis-
tério da Saúde recorda:

O aborto foi legalizado em 2015, mas em 
1985, o Ministro da Saúde era o Pascoal 
Mucumbi, então, ele, como ginecologista, 
conhecia bem os problemas das meninas 
que iam à consulta, então, ele fez um 
Despacho Ministerial a falar sobre o aborto 
nas unidades de saúde e com a concordân-
cia dos pais.

Em 1990, após a conferência nacional 
sobre a “Maternidade sem risco”, Mo-
çambique redefiniu as componentes de 
saúde reprodutiva, além das componen-
tes já existentes no programa de Saúde 
Materna e Infantil (SMI) e Planeamento 
familiar (PF): 1) Informação, educação, 
comunicação e aconselhamento sobre a 
sexualidade humana, saúde reprodutiva, 

Mesmo com os 
contraceptivos 

distribuídos 
gratuitamente, o 

seu uso continuava 
baixo.
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maternidade e paternidade responsável; 
2) Prestação de serviços clínicos de Pla-
neamento Familiar; 3) Atenção pré-natal; 
4) Atenção durante o parto e cuidados 
pós-parto, incluindo a prevenção e 
tratamento da infertilidade, prevenção 
do aborto e tratamento das suas com-
plicações, prevenção e tratamento das 
infecções do sistema reprodutor, incluin-
do as infecções de transmissão sexual e 
diagnóstico precoce do cancro do colo 
uterino e da mama e de outros cancros 
relacionados com o sistema reprodutor. 

2.4 Destaques do capítulo
Numa só geração, os Moçambicanos 

passaram por uma série de mudanças 
rápidas e traumáticas: da opressão do 
colonialismo à euforia da independência, 
de uma guerra que matou um milhão 
de pessoas para um período de transição 
rumo à democracia que prometeu paz e 
prosperidade, e de um capitalismo primi-
tivo ao Marxismo, para voltar de novo à 
economia de mercado.

Na tentativa de erradicar as injustiças 
da época colonial e ideologia subjacen-
te, mudanças extremamente relevantes 
foram conseguidas em termos de acesso 
aos serviços de saúde sexual e reproduti-
va, capacitação de inúmeras enfermeiras 
e profissionais de saúde, bem como uma 
grande melhoria nas áreas de assistência 
pré, peri e pós-natal, imunização, plane-
amento familiar, aleitamento materno, 
cuidados ao recém- nascido e à criança e 
controlo do seu crescimento, para além 
de ter conseguido uma grande expansão 
da rede de postos de saúde.

Devido à destruição dos postos 
de saúde durante a guerra, ao grande 
número de pessoas mortas ou interna-
mente deslocadas e às consequências dos 
pacotes de reestruturação, os avanços 

alcançados sofreram um retrocesso a 
partir de meados da década de 80.

Os esforços de criar o “Homem 
Novo”, onde homem e mulher gozam 
dos mesmos direitos, não foram muito 
bem-sucedidos, sobretudo devido à 
resistência das diferentes populações e 
grupos étnicos face ao abandono das suas 
tradições. Assim, as propostas das Leis de 
família não foram aprovadas e os papéis 
de género ficaram, na sua esmagadora 
maioria, intocados e inalterados. Neste 
aspecto, aconteceu o que Samora Machel 
previu com assombrosa exatidão caso o 
Homem Novo não conseguisse vingar na 
sociedade moçambicana: “Mesmo quan-
do destruídos os sistemas de exploração, 
se não combatermos a mentalidade que 
os determina, cedo ou tarde, lenta ou ra-
pidamente, o sistema renascerá das suas 
cinzas fecundado pelos valores negativos 
que foram preservados em nós” (Farré 
2015, p.16).

Controlo do crescimento popula-
cional não era tema naquela época. 

Prevalecia a ideia de que um extenso 
território desocupado justificava uma 
total despreocupação com a gestão do 
espaço. Já no censo de 1970 estimava-se 
uma taxa de crescimento próxima de 3 
%. Não obstante as mudanças radicais 
e profundas a nível político, social e 
económico entre 1969 e 1994, tais mu-
danças não se traduziram em alterações 
significativas no crescimento popula-
cional, na estrutura etária e no regime 
demográfico moçambicano. Entre 1970 
e 1980 a população cresceu a uma taxa 
média de 2,7% ao ano.

Um dos motivos pelo sucesso limi-
tado dos programas iniciais de planifi-
cação familiar era o facto de terem sido 
desenvolvidos com o intuito de fornecer 
uma quantidade crescente de contracep-
tivos confiáveis e modernos para que as 
mulheres pudessem gerir a sua própria 
fecundidade, em vez de facilitar o acesso a 
serviços de saúde reprodutiva de qualida-
de, algo que iria mudar fundamentalmen-
te com a conferência de Cairo em 1994. 
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CApítulO 3

disponível, mAs 
iNAcessível 
– transição, programas de saúde reprodutiva e 
actualidade
Em Outubro de 1992, em Roma, Joaquim Chissano e Afonso 
Dlakama assinaram o Acordo de Paz. O processo de cessar fogo, a 
desmobilização e o repatriamento decorreram sem incidentes de 
maior.

A Constituição de 1990 introduziu no 
sistema político moçambicano a possi-
bilidade da organização de partidos po-
líticos, que poderiam passar a participar 
na governação do país. Em Outubro de 
1994 realizavam-se as primeiras elei-
ções multipartidárias (presidenciais) em 
Moçambique e quatro anos depois foram 
realizadas as primeiras eleições para os 

órgãos locais. Ambas têm sido realizadas 
regularmente desde então. 

Depois de Moçambique concordar 
com o reajustamento estrutural, a ajuda 
externa deu um salto. De cerca de USD 
360 milhões em 1985, o fluxo de ajuda 
externa aumentou para 700 milhões em 
1987 e para 1 bilião em 1990. No perí-
odo de 1990-94, Moçambique passou a 

ser o maior recipiente de ajuda externa 
da África subsaariana (Hanlon 1997, p. 
18).  

Nos 20 anos seguintes, Moçambi-
que continuou a receber uma parte 
considerável, até cerca de 50% do seu 
Orçamento do Estado (OE), como ajuda 
directa de vários países e instituições 
doadoras. Assim, foi desenvolvendo uma 



dependência externa multidimensional, 
estrutural e dinâmica, apesar de frequen-
temente ser apresentado como um caso 
de sucesso de desenvolvimento pelas 
organizações internacionais. Um dos 
resultados foi que muitos serviços básicos 
só funcionavam devido ao financiamento 
de doadores.

Em 2013, foi descoberto um défice 
contraído sem o conhecimento do Parla-
mento, as conhecidas “dívidas ocultas”. 
Em consequência disso, os doadores 
principais cessaram quase de imediato 
o seu apoio ao OE. O corte inesperado 
deste apoio financeiro colocou o país 
num colapso financeiro, que continua 
a ter um impacto negativo em sectores-
-chave do Estado, como a educação e a 
saúde. 

Estudos internacionais sugerem que 
as mulheres são as mais afectadas por este 
tipo de cortes e pagamento de dívidas. 
As áreas que geralmente sofrem primei-
ramente dos cortes são as da saúde sexual 

e reprodutiva e cuidados de doentes, 
idosos, pacientes com HIV e outras áreas 
geralmente consideradas “femininas” 
(Musindarwezo / Jones 2019, p. 2).

O Banco Mundial confirma que “em 
2017, as despesas nos sectores da saúde e 
da educação reduziram em 10%, em ter-
mos reais, limitando a disponibilidade de 
recursos para melhorar os resultados na 
área da saúde, aumentar as competências 
e ajudar as famílias a gerir a fecundidade, 
todos os elementos-chave necessários, a 
fim de assegurar o potencial de um divi-
dendo demográfico para Moçambique” 
(Banco Mundial 2017, p. 19).

Segundo o UNICEF: “Os paga-
mentos antecipados da dívida em 2018 
têm um valor superior ao do conjunto 
dos sectores prioritários de agricultura, 
WASH, judiciário, transportes, comuni-
cações, acção social e criação de empre-
gos. Se Moçambique tivesse mantido o 
rácio dívida/PIB de 2014, teria sido pos-
sível duplicar o montante previsto para 

despesas no Sector da Saúde utilizando 
os fundos reservados para o serviço da 
dívida (UNICEF 2018, p. 2). 7 

3.1 Papéis de género
Com as reformas económicas no final 
dos anos 80, o influxo das agências 
internacionais de desenvolvimento e, ao 
mesmo tempo, o número crescente de 
moçambicanos a participar em intercâm-
bios internacionais, os papéis de género 
também começaram a mudar. Já no 
início dos anos 90, em consequência das 
discussões internacionais sobre género 
e desenvolvimento, fundaram-se várias 

7  texto original: Anticipated debt payments 
in 2018 are worth more than the agriculture, 
WASH, judicial, transport, communications, 
social action, and job creation priority sectors 
combined. If mozambique had maintained the 
debt-to-GDP ratio of 2014, it would be able to 
double the amount it plans to spend in the He-
alth Sector with the anticipated funds needed 
for debt servicing.

“A troca de 
experiências 
com os outros 
países foi 
extremamente 
importante.”
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Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) com o objectivo de lutar por 
uma maior igualdade entre homens e 
mulheres. O seu número e capacidade 
aumentou em consequência de três 
conferências extremamente importantes 
para as mulheres: A Conferência Interna-
cional sobre a População e o Desenvol-
vimento, em 1994 no Cairo, a Cimeira 
Mundial para o Desenvolvimento Social 
1995, em Copenhaga, e a Quarta Con-
ferência Mundial sobre as Mulheres, em 
1995 em Pequim. 

Nestas conferências foram acordados 
importantes objectivos relacionados com 
a promoção da igualdade entre mulheres 
e homens. A Conferência de Pequim 
marcou a transferência de prioridades do 
papel das mulheres no desenvolvimento, 

na relação género-desenvolvimento. Em 
vez de terem sido abordados isolada-
mente os aspectos da problemática das 
mulheres, os princípios estabelecidos 
no programa de acção e na Declaração 
de Pequim privilegiam uma abordagem 
segundo a qual é necessário agir sobre as 
causas fundamentais da desigualdade en-
tre os sexos, pois tanto as mulheres como 
os homens estão implicados no processo. 
Uma activista conta:

Quando teve a Conferência de Beijing, 
em 95, nós fomos também. A troca de 
experiências com os outros países foi 
extremamente importante. Uma das coisas 
que nós depois, aqui, em Moçambique, 
quisemos fazer, foi pesquisar sobre a vio-
lência doméstica, que nem se falava nada! 

Violência doméstica era uma coisa natural, 
era cultural. 

Em cumprimento das recomen-
dações das conferências e convenções 
internacionais assinados por Moçambi-
que, o Parlamento aprovou várias Leis 
promovendo a igualdade entre homens 
e mulheres e os programas do governo 
têm procurado introduzir a perspectiva 
de género nos seus planos e políticas de 
desenvolvimento. O Anexo 6.3 contém 
uma lista das Leis e políticas mais rele-
vantes nesta área. 

Muitas destas reformas foram inicia-
das e levadas a cabo por Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) e pelas suas acti-
vidades de advocacia e lobbying para que 
aconteçam estas mudanças. Exemplos 
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são a Lei da Família e a Lei da Violência 
Doméstica contra a mulher que foram 
aprovadas depois de muito trabalho das 
OSC. A mesma activista conta que: 

A Lei contra violência doméstica levou 9 
anos para ser aprovada. As nossas queridas 
parlamentares, não queriam! Disseram: 
“Mas porque é que vocês só estão a impor-
tar do estrangeiro, porque a violência nós 
estamos habituadas, culturalmente nós 
estamos habituadas a sermos batidas”.

Paulatinamente, os esforços do GdM 
e das ONGs para aumentar a partici-
pação das mulheres na esfera pública e 
política começaram a dar frutos ao nível 
político e social mais alto do país. De 
acordo com o mais recente relatório do 
“Índice de Desenvolvimento Humano” 
(UNDP 2018, p. 41), Moçambique 
tem uma representação feminina no 
Parlamento de 39,6 %. Com esta per-
centagem, o país ocupa o 14º lugar no 

mundo, bem à frente de vários países que 
ocupam os primeiros lugares no HDI. 

Além disso, é comum encontrar, pelo 
menos em Maputo, senhoras como ge-
rentes de bancos, ou directoras de OSC 
e pode-se dizer que em zonas urbanas, a 
mudança de atitude está a ocorrer gra-
dualmente e a tornar-se visível, indepen-
dentemente da classe social.

Embora se possam perceber as mu-
danças dos papéis de género em Maputo 
e, ocasionalmente, nas províncias, é 
um grupo limitado que beneficia das 
oportunidades associadas. As evidências 
empíricas (Raimundo 2007) mostram 
que as mulheres empoderadas já vêm 
de um contexto privilegiado. Nas áreas 
rurais, as poucas que estão no poder têm 
origens “reais”, por exemplo, as apwya-
mwene8  têm, geralmente, “sangue azul”. 

8  a rainha, nas línguas yao e makua. de uma 
forma geral, é a irmã, ou familiar próximo, 
do mwene ou líder tradicional da sociedade 
matrilinear do norte.

Outro grupo são as assimiladas, com 
ascendência da guerra de libertação, de 
origem urbana e um nível de educação 
significativamente mais elevado que 
muitos homens. 

Contrariando a elevada participação 
de mulheres no parlamento, havia em 
2009 menos de 5% de mulheres na 
posição de Presidente da Assembleia 
Municipal ou do Conselho Municipal 
(Osório 2010). Ainda segundo o mesmo 
estudo, a percentagem das mulheres que 
participa nas administrações distritais 
ou locais não é muito diferente da das 
autarquias. 

A fraca participação das mulheres 
na esfera pública geral, a nível local, é 
apenas um exemplo de que os papéis de 
género mudaram pouco. Não obstante as 
diversas leis e políticas, a mulher conti-
nua a ser considerada como responsável 
pela esfera privada, cuidadora do lar, 
responsável pelos trabalhos de cuidado 
não remunerados, como cuidar de filhos 
e doentes, enquanto cabe ao homem 
o papel de “guiar a família”, “educar as 
mulheres e as crianças” e “construir casa”.

Mesmo a mulher política ou directora 
continua a ser responsável pela gestão 
do lar e supervisão dos empregados(as) 
domésticos(as) que fazem a maior parte 
do trabalho por ela. Isso é ainda mais 
válido no meio rural, onde vive a maior 
parte da população moçambicana, em 
que as mulheres constituem mais da me-
tade da população, e onde os programas 
pouco se fazem sentir. Uma ex-funcioná-
ria de Ministério da Saúde relata:

Existe uma resistência para a alta liderança 
empoderar as mulheres em posições como 
embaixadoras, por exemplo, porque um 
homem não pode ser “marido da embai-
xadora” e os governadores das províncias 
também não podem ser considerados 
mulheres, já que o marido teria que seguir 
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a sua esposa quando ela executa a tarefa 
do governo. É impensável ter homens 
seguindo mulheres, a menos que ele seja um 
“n’dzava”9.

A persistência dos papéis tradicionais 
de género reflecte-se também no Índice 
de Desigualdade de Género (Gender Ine-
quality Index), onde Moçambique ocupa 
o 138º lugar entre 189 países10.  

3.2 lei da família – 
casamento (prematuro) 
e divórcio

Depois de dois Projectos de Lei da 
Família reprovados em 1978 e 1982, por 
causa de desentendimentos sobre assun-
tos como reconhecimento e consequente 
protecção legal das uniões de facto e po-
lígamas ou divórcio não litigioso, entre 
outros, em 1997 foi criada a Comissão 
de Reforma Legal.

9   um homem fofoqueiro, feminizado.

10  http://hdr.undp.org/en/composite/Gii

Eu tinha 15 anos quando os meus pais forçaram-me a casar com um ho-

mem muito mais velho que eu, não tive como recusar porque meus pais 

não tinham como sustentar a família, casei, e tive meu primeiro filho, 

pouco depois de nascer o meu filho meu marido começou a me maltra-

tar, me batia quase sempre, mas eu não podia voltar para a casa de meus 

pais porque o homem já tinha feito muitos gastos na minha família, meu 

tio materno matriculou-me na escola para continuar com os meus estu-

dos mas meu marido não queria que eu fosse a escola, sempre que eu ia 

a escola, logo que voltasse recebia porrada, fiquei gravida pela segunda 

vez mas tive aborto espontâneo por causa da porrada que recebia, nesse 

dia ele bateu-me até a barriga sair [sofreu aborto]. Meu tio conversou 

com meu marido e ele reduziu de me bater, hoje tenho 21 anos de idade, 

tenho 4 filhos e sinto-me inútil na sociedade porque para além de cui-

dar dos meus filhos, não consegui estudar e separei-me de meu marido. 

Para sobreviver comecei a trabalhar como empregada e vivo com minha 

mãe, também recebo ajuda de alguns familiares, mas não tem sido fácil 

porque jogam-me na cara que a vida poderia ser melhor se eu não me 

separasse do homem. (Rapariga não beneficiária do Programa Rapariga 

Biz, cidade de Nampula)

gRáFICO 1

Percentagem de Jovens de 15 a 
19 anos de idade casados ou em 
união marital, por sexo

Fonte: ine, Recenseamentos Gerais da população 
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Neste processo, realizaram-se vários 
encontros e seminários, com o intuito de 
criar espaços de discussão para expressão 
de vários grupos de interesse, entre os 
quais organizações de mulheres, orga-
nizações religiosas e outros sectores da 
sociedade civil. Foram também enco-
mendados estudos sobre as organizações 
familiares no país, procurando dar conta 
da diversidade presente, sobretudo entre 
regiões de filiação matri- e patrilineares.

Os debates naquela época mostram 
a persistência dos papéis tradicionais de 
género. Mesmo após Moçambique ter 
assinado várias convenções internacio-
nais, no sentido de orientar a elaboração 
de novas Leis, argumentava-se que a 
proposta de substituir a supremacia 
masculina, garantida na lei anterior, por 
deveres recíprocos de ambos os cônjuges, 
punha em perigo os “valores africanos”, 
substituindo-os por “valores estran-
geiros”, e que a Lei de Família deveria 
espelhar as realidades do país11.

Finalmente, a Lei da Família foi 
aprovada na primeira sessão do Parla-

11  para mais informações sobre os anteceden-
tes da lei da família, consultar o site http://
www.wlsa.org.mz/artigo/lei-da-familia-1-
-antecedentes-e-contextos/

Perdi minha mãe no meu parto, logo em seguida perdi também o meu pai e 

passei a morar com minha avó materna. Como qualquer criança tinha muitos 

sonhos e tinha esperança de ter um futuro melhor para mim e para a minha 

avó. Minha avó não tinha possibilidade de me alimentar, e aos doze anos de 

idade tive que me casar com um professor e aos treze anos de idade tive meu 

primeiro filho mas o meu marido abandonou-me logo que a criança nasceu. 

Meu tio materno viu que minha situação estava a piorar foi ter com o secretá-

rio do bairro para colocar o caso da sobrinha e tentar que o professor pudesse 

pagar as despesas da criança. O secretário do bairro conseguiu que o professor 

pagasse uma pensão que deu para alugar uma casa e nos alimentarmos. No 

entanto a ajuda durou apenas um ano e o professor desapareceu. Eu não tinha 

outra possibilidade e vivia com base na ajuda de amigos que muitas vezes que-

ria em troca que eu dormisse com eles. Assim com quinze anos tive o segundo 

filho e casei-me com o pai do meu filho e de novo separamos quando a criança 

nasceu porque ele me batia muito e voltei para a casa da minha avó com duas 

crianças. Na casa de minha avó as coisas não melhoraram e continuo a sobre-

viver com ajuda de amigos porque não tenho outra forma de sobreviver. As ve-

zes vendo kabanga (bebida feita de farinha de milho fermentada) e peixe frito, 

mas não da para fazer muita coisa. O pior e que não consigo voltar a escola. As 

pessoas me isolam e dizem que sou uma menina amaldiçoada. (Rapariga não 

beneficiária do Programa Rapariga Biz, Ilha de Moçambique)

Fonte: programa do inquérito demográfico 

e de Saúde, https://statcompiler.com/

nota: idS = inquérito demográfico e de 

Saúde; imaSida = inquérito de indicado-

res de imunização, malária e HiV/Sida; 

iim = inquérito de indicadores de malária. 1997 IDS 2003 IDS 2011 IDS 2018 IIM2015 IMASIDA
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gRáFICO 2: taxa de fecundidade das adolescentes segundo a área de residência
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mento em 2004 (Lei nº 10/2004 de 25 
de Agosto) e entrou em vigor em Março 
de 2005. Esta lei estabelece a igualdade 
de género perante a lei, no casamento, 
divórcio, guarda das crianças e na divisão 
de bens. Expressamente, exclui toda 
a discriminação contra a mulher, seja 
em relação à herança, idade para casar, 
estatuto da viúva, etc. 

Mais especificamente, a nova Lei 
tenta impor deveres recíprocos a ambos 
os cônjuges. Esta medida foi desenvol-
vida no sentido de eliminar o princípio 
de supremacia masculina estabelecido na 
Lei anterior. Mesmo assim, a maioria dos 
homens ainda se considera superior às 
mulheres e a grande maioria das mulhe-
res interiorizou esse conceito. “Notamos 
que os homens é que tomam as decisões 
sobre os mais diversos aspectos da vida 
da família, incluindo sexualidade e pro-
criação” (Pedro et.al 2019, p. 182).

Além disso, a lei reconhece que tanto 
o homem como a mulher podem repre-
sentar a família, transmitir os seus nomes 
aos seus descendentes e administrar os 
bens comuns. Na realidade, porém, o 
homem continua “chefe de família”, 
especialmente nas comunidades patrili-
neares do Sul. Vários estudos (Baumgart 
dos Santos 2017, p. 5) revelam que, 
sem o consenso do marido, a mulher 
não pode sequer gerir o dinheiro que ela 
própria ganhou, porque isso significaria 
desrespeitá-lo, algo que poderia levar ao 
divórcio. Assim, nas comunidades patri-
lineares, o esposo continua a representar 
a família enquanto nas matrilineares 
é o irmão mais velho da mulher que a 
representa. 

Contrariamente à lei antiga, a nova 
reconhece as uniões tradicionais e 
religiosas quando estas são registadas. 
Teoricamente, isso permitiria maior 
acesso à justiça. Na prática, porém, a 
grande maioria dos casos de divórcio, 

herança, ou outros assuntos familiares, 
não chegam à justiça moderna, mas são 
resolvidos pelos tribunais comunitários, 
segundo as normas tradicionais (Trinida-
de 2010, p. 247).  De forma geral, estes 
tribunais procuram reconciliar as partes. 
Devido à falta de apoio a estes tribunais, 
quer em termos materiais, quer em ter-
mos de formação dos respectivos juízes, 
estes conhecem apenas vagamente as 
novas leis e prevalece a aplicação da Lei 
costumeira.

A poligamia não é permitida nem 
proibida. De acordo com os dados mais 
recentes (IMASIDA 2015), a poligamia 
é uma realidade para quase uma em cada 
cinco mulheres moçambicanas (17%). O 
seu índice diminuiu desde 2003, altura 
em que se situava nos 31%. A poliga-
mia é mais frequente nas áreas rurais, 
aumenta com a idade e diminui com a 
escolaridade, tanto das mulheres como 
dos homens12.

12  os argumentos a favor da poligamia mos-
tram claramente os interesses masculinos. 

A nova Lei da Família também não 
permite o casamento forçado, aumen-
tando e fixando os 18 anos como a idade 
legal mínima para ambos os sexos con-
traírem matrimónio. Porém, excepcio-
nalmente, em casos de gravidez, ou com 
o consentimento dos pais, ou represen-
tantes legais, a lei permite autorizar o 
matrimónio a partir dos 16 anos. 

De todas as inovações da Lei da Famí-
lia, esta terá sido a que teve um impacto 

os argumentos apresentados são os se-
guintes: quando uma mulher não concebe, 
é melhor que o homem tome uma segunda 
esposa do que mandá-la embora; como as 
mulheres não estão com disposição para 
fazer sexo com tanta frequência quanto os 
homens, ter uma segunda esposa permite 
aliviar a primeira das suas obrigações; 
homens com profissões que os obrigam 
a ficar muito tempo a residir fora de casa, 
precisam de ter uma segunda mulher no 
novo local de residência; a poligamia pode 
aliviar o peso que representam os trabalhos 
domésticos e os cuidados com os filhos, 
pois as co-esposas partilham estas tarefas; 
a poligamia garante que todas as mulheres 
possam ter marido, reduzindo a prostituição 
e o fenómeno das “mães solteiras”.
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mais limitado na vida das adolescentes. 
O gráfico a seguir mostra que a percen-
tagem de jovens femininas entre 15 e 
19 anos casadas, ou vivendo em união 
consensual, não mudou muito entre 
os censos de 1997 e 2017, passando de 
43% para 39%. Estes resultados são 
coerentes com os dados da pesquisa de 
2015 (IMASIDA), que revelam que uma 
em cada duas meninas se casa antes de 
completar os 18 anos. A grande dife-
rença de género na idade do casamento 
também persiste, visto que apenas 9% 
dos adolescentes do sexo masculino estão 
casados ou vivem em união de facto 
antes dos 18 anos.

Além de violar os direitos da jovem de 
fazer escolhas em relação à sua própria 
sexualidade e reprodução, o casamento 

prematuro coloca-a em risco de uma 
gravidez precoce13.  Como se pode obser-
var no gráfico abaixo, há pouca variação 
na fertilidade de adolescentes nas últimas 
duas décadas, e a incidência em 2018 
permanece maior que em 1997. Os 
dados também revelam que este resulta-
do deriva de duas tendências divergentes 
para as áreas urbanas e rurais: nas áreas 
urbanas a fertilidade dos adolescentes 
diminuiu, no entanto, nas áreas rurais 
aumentou, ampliando a diferença.

A gravidez precoce pode trazer vários 
riscos para a vida e futuro da jovem, pois 
uma gravidez precoce pode ter graves 
consequências na saúde da rapariga. 

13  Sabe-se igualmente que, muitas vezes, as 
adolescentes quando ficam grávidas são 
forçadas a casar.

Se engravidar nos primeiros dois anos 
a seguir ao início do ciclo menstrual, 
quando a sua pélvis e o canal do parto 
estão ainda em crescimento, a jovem 
corre vários riscos, entre eles o de morte 
durante a gravidez, parto e pós-parto, 
fístulas obstétricas, complicações deriva-
das do aborto, infecções de transmissão 
sexual (incluindo HIV) e maiores riscos 
para a saúde dos bebés.

Existe também uma estreita ligação 
entre a escolaridade da jovem e a proba-
bilidade de um casamento prematuro. 
Actualmente, nove em cada dez raparigas 
ingressam no ensino primário, mas ape-
nas 1,5 em cada dez raparigas ingressam 
no ensino secundário. A principal causa 
de desistência escolar é a gravidez na 
adolescência, que perfaz cerca de 9.300 
casos por ano (UNFPA 2013, p. 16). 
Contrariamente, as raparigas com ensino 
secundário e superior tendem a casar-se 
significativamente mais tarde (em média 
17,5 anos e 20,7 anos respectivamente) 
comparativamente às raparigas com ou 
sem o ensino primário (16,1 e 16,5 anos, 
respectivamente) (UNFPA/UNICEF 
2015 p. 5). 

Em conformidade com o programa de 
acção da CIPD, o país aprovou várias leis 
e políticas que regulam a saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescentes, entre estas 
a Estratégia Nacional de Prevenção e 
Combate dos Casamentos Prematuros 
em Moçambique 2016 – 2019 (para 
mais leis e políticas consultar Anexo 
6.4). No dia 15 de Julho de 2019, a 
Assembleia da República de Moçambi-
que aprovou a lei sobre a prevenção dos 
casamentos precoces. O seu anteprojecto 
tinha sido submetido ao Parlamento 
moçambicano há dois anos. As organiza-
ções da sociedade civil desempenharam 
um papel fundamental de advocacia nas 
consultas para a nova lei. Enquanto a 
lei da família determina a idade para o 
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casamento, a nova lei prevê penas para os 
parceiros e esposos das jovens, bem como 
para os adultos que participem nos pre-
parativos do noivado, e para os funcio-
nários públicos que celebrem casamentos 
envolvendo menores de 18 anos. 

3.3 Acesso aos serviços 
de saúde materna e 
reprodutiva

Desde a independência nacional, a 
saúde materna e reprodutiva, bem como 
a saúde infantil, representavam uma 
grande preocupação do GdM. Este facto 
não mudou depois da transição para a 
democracia. 

Em 1994, na sequência das recomen-
dações da conferência de Cairo, Moçam-
bique procedeu à redefinição das com-
ponentes de saúde reprodutiva, passando 
a incluir no programa a componente de 
atenção à saúde escolar dos adolescentes 
e jovens, que em 1995 motivou a criação 
do “Programa Nacional Integrado de 

Saúde Materno-Infantil e Planeamento 
Familiar / Programa Alargado de Vacina-
ções” SMI/PF-PAV.

Em 2004, a nova Constituição con-
sagra os direitos sexuais e reprodutivos. 
A Constituição reconhece o direito de 
todos os cidadãos à assistência médi-
ca e sanitária e o dever de promover e 
defender a saúde pública. A maternidade 
é dignificada e protegida nos termos da 
Constituição. A Lei da socialização da 
medicina garante a gratuidade dos cui-
dados médicos durante a gravidez, parto, 
transferência e internamento e garante 
igualmente a gratuidade dos cuidados 
preventivos, incluindo o planeamento 
familiar e a atenção à criança até aos 
cinco anos. 

De forma a garantir a plena imple-
mentação dos compromissos internacio-
nais e regionais, o Governo de Moçam-
bique tem colocado a saúde sexual e 
reprodutiva dos adultos, bem como a dos 
jovens e adolescentes, como prioridade 
nos diferentes planos e documentos 
estratégicos. 

3.3.1 Mortalidade 
materno-infantil

Durante as últimas décadas, o Governo, 
juntamente com os parceiros, tem vindo 
a implementar uma série de acções com 
vista à redução da mortalidade mater-
na. O conjunto dos esforços resultou 
na redução da mortalidade materna 
de cerca de 1061/100.000 nados vivos 
em 1991 para 500/100.000 em 2007 e 
452/100.000 nados vivos em 2017 (INE 
1997, 2007 e 2017). Outras fontes mos-
tram valores ligeiramente mais baixos, 
porém todas indicam uma lenta, mas 
constante redução desde o início do mi-
lénio. Porém, os valores actuais ainda são 
considerados “inaceitavelmente elevados” 
pelo Ministério da Saúde (MISAU 2013, 
p. 8) e continuam a ser entre os mais ele-
vados na região. Um médico especialista 
na área relata:

Eu comecei a trabalhar em 1980, e traba-
lhei nas províncias de Inhambane e nessa 
altura a cobertura sanitária era muito má. 

“Ainda há outro 
motivo que leva 
muitas mulheres 
grávidas a ter os 
filhos em casa.”



Basta dizer que no Hospital em que eu 
estive a trabalhar, em 1986, tínhamos 64 
mortes maternas num ano, portanto, foi 
terrível. Eu agora estive há duas semanas 
em Niassa e o cenário é exatamente igual: 
mortes maternas, mortes neonatais…. Até 
em Lichinga cidade. Eu fiquei completa-
mente desolado. Depois eu fiz a pergunta 
de qual era o pessoal que estava a cobrir… 
Em número de médicos, eu agora não 
tenho, mas é enorme. Parteiras de saúde 
materna ou enfermeiras de saúde materna 
são 380. Então, é completamente absurdo 
falar em tanta gente para a área da saúde 
e as coisas não estarem a resultar. O motivo 
fundamental é a fraca qualidade da for-
mação. Hoje, nós apostamos na formação 

de muita gente, para ter números, e esses 
números são exigidos pelas comunidades 
internacionais; os países são definidos 
pelo número de pessoas qualificados e nós 
estamos a dar qualificação a pessoas que 
não têm qualificação. Este é um problema 
grave, e por isso eles não fazem cobertura 
sanitária. E este país, 40 anos depois, 
tem, estatisticamente, um número muito 
grande de técnicos de saúde, mas grande 
parte destes técnicos de saúde não estão bem 
formados, se não, não acontecia o que está 
a acontecer no Niassa. O controlo deste 
pessoal também não está a ser bem feito. 
Quando nós agora falamos num Centro 
de Saúde, quem está lá a fazer os partos, 
não é uma parteira, é uma servente. Tem 

alguns Postos de Saúde que não têm pessoal 
qualificado para cobrir essa zona.

No dia 31 de Agosto de 2019, alguns 
moradores de Lichinga (província do 
Niassa) organizaram um protesto contra 
o elevado índice de mortalidade ma-
terna e neonatal no hospital provincial. 
Quatro mulheres tinham perdido a vida, 
algumas juntamente com os seus bebés, 
na maternidade do Hospital Provincial 
de Lichinga nos dois meses anteriores14.

14  https://clubofmozambique.com/
news/mozambique-protest-against-
-maternal-deaths-in-lichinga-ends-in-
-tear-gas-and-arrests-140712/?utm_so
urce=the+mozambican+investor_&u
tm_campaign=a281134d15-email_Cam-
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Os acontecimentos registados recente-
mente na Província do Niassa (protestos 
contra o elevado índice de mortalidade) 
reflectem a situação do país relativamen-
te à mortalidade materna. Em resposta 
aos acontecimentos recentes, o GdM 
identificou algumas das causas da elevada 
taxa de mortalidade no país, entre elas a 
fraca capacidade e escassez de pessoal na 
área da saúde com formação na gestão 
dos cuidados obstétricos e neonatais 
de emergência; a falta de equipamento 
médico especializado para cuidados 
neonatais; e deficiências nos mecanismos 
de discussão e informação no âmbito da 
auditoria de óbitos maternos e neonatais.

Com uma taxa de mortalidade 
materna tão elevada, Moçambique não 
conseguiu alcançar o ODM 5, apesar 
de os dados sobre o uso dos serviços de 
saúde reprodutiva terem registado uma 
melhoria nos anos anteriores. Por exem-
plo, a proporção de partos em unidades 
sanitárias, aumentou de 44% em 1997 
para 70% em 2015. No entanto, houve 
um ligeiro aumento na proporção de 
mulheres grávidas que receberam pelo 
menos quatro consultas pré-natais15  (de 
53% em 2003 para 55% em 2011). 

Na sua maioria, as mortes maternas 
são evitáveis. Mais de 80% das mortes 
maternas são causadas por hemorragias, 
sépsis, aborto em condições de risco, 
obstrução do parto e doenças hipertensi-
vas da gravidez. Estima-se que 15% das 
gravidezes resultam em complicações e 
todas as gravidezes devem ser considera-
das de risco. Estar preparado para prestar 
tratamento quando aparecem complica-
ções é o factor-chave para salvar a vida da 

paiGn_2017_05_25_CopY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_
d3b369a42d-a281134d15-237801421

15  Segundo as normas de atendimento pré-
-natal do ministério da Saúde, uma gravi-
dez normal deveria ser observada 5 vezes.

mãe e do recém-nascido. Por esta razão, 
é importante a atenção por parte de 
pessoal qualificado. Porém, em Moçam-
bique quase 30% dos partos ocorrem em 
casa (IMASIDA 2015). A disponibili-
dade de cuidados básicos obstétricos de 
emergência limita-se a 2.2 unidades por 
cada 500.000 habitantes (MISAU 2013, 
p. 17), enquanto a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), juntamente com o 
UNFPA e o UNICEF, recomendam uma 
cobertura de pelo menos 5 unidades por 
500.000 habitantes (WHO, UNFPA, 
UNICEF 2009, p. 8). O médico avalia o 
acesso aos serviços especializados:

Mas o que é que está a acontecer? 
Primeiro, a mulher começa o trabalho de 
parto em casa. Ela não faz a consulta pré-
-natal. A taxa de consultas pré-natais é de 
1 a 2 consultas por mulher, que é muito 
pouco. Quando tem complicações, 
chama à parteira tradicional. Quando 
ela não consegue resolver – isto já faz 24 
horas –, manda para o Centro de Saúde. 
No Centro de Saúde não tem pessoal 
qualificado para tratar estas complica-
ções. Mandam para outro nível de Cen-
tro de Saúde, que às vezes tem, ou não, 
condições para fazer uma cesariana, mas 
como isto é um caso complicado, man-
dam para um Hospital Rural ou para um 
Hospital Provincial. Aí, pode fazer a ce-
sariana ou fazer uma histerectomia. (...) 
Então, as mulheres perdem muito tempo 
também nos Centros de Saúde, e não são 
referidas a tempo. Depois o carro não 
está disponível, ou não tem combustível, 
ou está avariado, ou aconteceu alguma 
coisa, então chega tarde à outra Unidade 
Sanitária. Lá, também não é bem aten-
dida, leva muito tempo a que se faça um 
diagnóstico precoce das complicações. 
Nem sempre o pessoal que está lá avalia a 
gravidade desses problemas. 

Moçambique tem registado um 
avanço contínuo mais rápido na redução 

da mortalidade infantil (no primeiro ano 
de vida) do que na mortalidade materna. 
O declínio da mortalidade foi constante, 
caindo de 145,7 nado-mortos em cada 
mil nascimentos em 1997 para 93,6 em 
2007 e 67,3 em 2017 (INE 1997, 2007 
e 2017). 

Contudo, tem-se verificado uma 
evolução menos rápida relativamente à 
mortalidade neonatal. Grande parte das 
mortes neonatais ocorrem dentro da pri-
meira semana de vida e são consequência 
de cuidados inadequados durante a gra-
videz e o parto, ou nas primeiras horas 
críticas após o nascimento. Um médico e 
uma mulher entrevistada têm perspecti-
vas diferentes sobre o assunto. Enquanto 
o médico relata que: 

Há muitas mulheres grávidas que não têm 
os filhos no hospital por culpa dos maridos. 
Os maridos têm medo que as mulheres 
laqueiem as trompas no hospital, para 
não terem mais filhos, sem o consentimen-
to deles, por isso, obrigam-nas a fazer o 
parto em casa. Mesmo se forem consultas 
pré-natais, os maridos não aceitam nem se 
avistar com o médico.

A utente reclama:

Ainda há outro motivo que leva muitas 
mulheres grávidas a ter os filhos em casa. 
Tem sempre de levar 500 Meticais no bolso 
para a enfermeira a atender. Para ir à con-
sulta pré-natal, tem de ter uma madrinha 
enfermeira, se não é deixada à sua sorte. 
Na maioria dos partos no hospital rural, 
se não fez um pacto para ela a acordar, ela 
esquece. Você, sem dinheiro na sua ficha, 
morre no hospital. Já presenciei, numa das 
unidades sanitárias, que um bebé morreu, 
porque a mãe não trazia o valor para o 
suborno.
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3.3.2 Planeamento Familiar
Não obstante a existência de várias 

políticas que promovem a utilização de 
métodos modernos para o planeamento 
familiar, a taxa de prevalência de contra-
ceptivos ainda é muito baixa. Segundo o 
IDS entre as mulheres casadas/unidas, o 
uso de algum método moderno aumen-
tou de 5.3% em 1997 para 11,7% em 
2003, tendo permanecido nos 11,3% 
em 2011 (IDS 1997, 2003 e 2011). Os 
dados disponíveis mais recentes da IMA-
SIDA (2015) relatam que, em 2015, 
25,3 % das mulheres casadas utilizavam 
um método moderno de contracepção.  
Esta taxa é ainda mais baixa no grupo de 
15-19 anos de idade (14,1%).

Comparativamente a alguns países 
vizinhos, verifica-se que o nível de uso 
de métodos contraceptivos em Moçam-
bique é o mais baixo da região. No Ma-
lawi, por exemplo, que culturalmente e 
economicamente é muito parecido com 
Moçambique, em 1992 apenas 7% das 
mulheres casadas ou em união usavam 
um método moderno de contracepção. 
Este valor aumentou rapidamente para 
58% nos dias de hoje (IDS Malawi, p. 
94).

Em Moçambique, uma análise a nível 
regional do aumento de uso de algum 
método moderno revela grandes dispa-
ridades. De modo geral, entre 1997 e 
2011, o uso de algum método moderno 
aumentou nas províncias do Sul, espe-
cialmente na capital. As regiões Centro e 
Norte, porém, sofreram uma estagnação, 
ou mesmo queda. 

“Dados de rotina do Serviço Nacional 
de Saúde revelam um aumento da capa-
cidade dos serviços de saúde em atrair 
novas utentes (de 13.9% em 2009 para 
23% em 2011)” (MISAU 2013, p. 18). 
Contudo, a necessidade não satisfeita de 
planeamento familiar permanece eleva-

da. Estima-se que uma em cada quatro 
mulheres (23%) estão com necessidades 
insatisfeitas por contracepção (IMASI-
DA 2015), ou seja, não têm meios para 
evitar ou adiar gravidezes indesejadas.

O fraco uso dos métodos modernos 
de contracepção não é apenas resultado 
do conhecimento insuficiente sobre 
meios de prevenção. Os resultados de 
um estudo recente revelam que “não 
obstante níveis relativamente altos de 
consciência e de conhecimento verificado 
entre os participantes sobre o planea-
mento familiar e contraceptivos moder-
nos, suas atitudes e práticas protectoras 
não são determinadas, necessariamente, 
pelo conhecimento que revelam deter, 
mas por factores de ordem institucional e 
sociocultural” (Macia et.al 2019, p. 38).

No seio das famílias é, geralmente, 
a mulher que começa a falar sobre o 
PF, mas quase sempre são os homens a 
decidir se está na hora ou não de aderir 
ao PF. Devido ao seu papel de género, 
a mulher tem pouca possibilidade de 
defender abertamente uma opinião ou 
decisão contra a vontade do esposo, 
porque se ele não estiver de acordo, ela 
corre o risco de divórcio. “A forma como 

são construídas e reconstruídas as rela-
ções de género e as masculinidades tem 
uma implicação directa no modo como 
os homens percebem o PF” (Pedro et.al 
2019, p. 182).

Um dos factores institucionais que 
contribuem para o fraco uso dos meios 
de contracepção é a forma como a 
informação sobre os meios de PF é 
transmitida nas comunidades. Na sua 
grande maioria, as mulheres recebem 
informação ou durante a gravidez, em 
consultas marcadas, ou durante campa-
nhas educativas. Todas estas actividades 
são dirigidas predominantemente às 
mulheres e raramente envolvem os ho-
mens. “Esta falha de envolvimento dos 
participantes (masculinos) em palestras 
ou reuniões sobre o PF tem implicações 
no entendimento dos objectivos ou 
propósitos do PF e, consequentemente, 
na compreensão da mensagem propria-
mente dita” (Langa 2019, p. 256).

Os nossos informantes confirmam 
os resultados dos estudos. A activista 
relembra que:  

Em 1999, era muito difícil ter um preser-
vativo. O sistema nacional de saúde não 

Antes de entrar no programa Rapariga Biz me obrigavam a casar. Eu não queria 

e quando a mana mentora veio em casa e falou sobre este programa raparigas 

Biz eu lhe contei que estavam a me obrigar a casar. E ela me aconselhou que 

não posso casar, que ainda é muito cedo. E também, desde que entrei para o 

programa consigo dizer não ao casamento prematuro e não a gravidez precoce 

e consigo ir a escola estudar e me distrair com as minhas amigas.

Rapariga beneficiária do Programa Rapariga Biz, Maganja da Costa
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tinha tantos preservativos como agora, não 
havia muita informação sobre a impor-
tância do uso do preservativo, havia ainda 
muito tabu em relação a isso. Muita gente 
dizia que o preservativo vinha contamina-
do com o vírus do HIV. 

E o médico atesta que: 

A sociedade está ainda muito ligada às 
tradições e aos costumes antigos, também 
tem que ser informada sobre a probabilida-
de de contracepção. Quando uma mulher, 
dentro de uma família, pretende fazer 
contracepção, a análise da família é com-
pletamente contra, dizem porque tu não 
respeitas o marido, queres andar lá fora, e 
essas coisas todas. Uma mulher do campo, 
não faz contracepção sem autorização do 
marido, ainda hoje. Então, quem tem que 
ser educado, são os maridos.

O valor orçamentado no Plano Es-
tratégico do Sector da Saúde (PESS) de 
32,1 milhões para o período de 2014 a 
2019, segundo o GdM, “ainda é mínimo 
tendo em vista o trabalho a ser feito para 
aumentar a consciencialização sobre os 
benefícios do planeamento familiar e 
o espaçamento de nascimentos para as 
mães, crianças e comunidade em geral” 

(Governo de Moçambique 2015, p. 4).

O Governo de Moçambique tem feito 
esforços significativos para enfrentar esses 
desafios e expandir o alcance dos serviços 
de SSR. Reiterando os compromissos 
assumidos na Conferência de Londres 
(FP2020), o Governo assumiu um papel 
de liderança na região. Moçambique 
é um dos poucos países de África a 
fornecer contraceptivos em escolas, o que 
demonstra que a saúde sexual e repro-
dutiva e os direitos dos adolescentes são 
uma prioridade na agenda política. No 
ano 2016, o GdM comprometeu-se a 
priorizar intervenções para adolescentes, 
de acordo com a Estratégia Nacional 
de Saúde Escolar e Adolescentes no 
Plano de Acção FP2020. Além disso, 
no contexto do Caso de Investimento 
(IC – Investment Case) do Fundo Mun-
dial de Financiamento para Mulheres, 
Crianças e Adolescentes (GFF – Global 
Financing Facility for Women, Children 
and Adolescents) sobre Saúde Reprodu-

tiva, Materna, Neonatal, Infantil e do 
Adolescente (SRMNIA), o Planeamento 
Familiar foi definido como prioritário, 
com intervenções claras centradas nos 
adolescentes e jovens, a fim de melhorar 
a saúde sexual e reprodutiva (SRH) na 
adolescência, reduzindo a incidência de 
gravidez precoce, de infecções sexual-
mente transmissíveis, incluindo o HIV, e 
de aborto inseguro.

3.3.3 Uma abordagem 
integrada para a saúde 
sexual e reprodutiva dos 
jovens

Já antes de aprovar a estratégia de saúde 
sexual e reprodutiva de adolescentes 
em 2001, o GdM lançou em 1999 o 
Programa Geração Biz, liderado pe-
los Ministérios da Saúde, Educação, 
e Juventude e Desporto, com o apoio 

“Aquilo que eu 
faço alguns até 
podem fazer e 

fazer de forma 
errada.”
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técnico e administrativo do UNFPA. O 
objectivo fundamental do programa é a 
promoção da saúde sexual e reprodutiva 
dos adolescentes, incluindo a prevenção 
do HIV. O programa abrange a nação 
inteira, atingindo as onze províncias de 
Moçambique. 

O programa é alicerçado numa 
abordagem multissectorial, que combina 
intervenções integradas baseadas na esco-
la e na comunidade, fortemente ligada a 
um programa assente nas unidades sani-
tárias. Esta abordagem inclui numerosas 
intervenções realizadas em simultâneo 
pelas instituições governamentais, em co-
laboração com as ONGs e organizações 
da comunidade existente. 

Em 2008, o programa Geração Biz 
atingiu mais de 1,3 milhões de jovens 
anualmente, na escola e fora dela, tendo 
contribuído para fundar 193 clínicas 
de saúde amigas dos jovens. Foram 444 
escolas que implementaram actividades, 
apoiados por 6.957 activistas educadores 
de pares, entre as escolas e as comunida-
des. Um activista relembra: 

Eu comecei a trabalhar nesta área como 
adolescente, tinha 14 anos, num programa 
que se chama Geração Biz, um programa 
implementado nas escolas. Fomos convi-
dados por jovens da escola, para fazermos 
parte de uma formação. Depois disso fomos 
fazendo as actividades, fazíamos palestras, 
debates na escola… Aí comecei a perceber 
que eu era importante no próprio bairro 
onde eu vivia. Na escola também, nós 
éramos os escolhidos, éramos as pessoas 
que tomavam a liderança dos processos. 
Quando havia, por exemplo, campeonatos 
de futebol, nós é que tínhamos que dirigir 
porque éramos as pessoas de referência na 
escola. Isso mudou mesmo a postura como 
tu te apresentavas na escola, como te com-
portavas com os outros colegas. Começavas 
a sentir “eu tenho uma responsabilidade 

acrescida” e passavas a ser mais responsável 
que os outros adolescentes e jovens. Comecei 
a perceber que eu era um modelo para os 
outros. Aquilo que eu faço alguns até po-
dem fazer e fazer de forma errada. Então 
eu mudei de postura e de forma de agir.

Com o intuito de dar mais atenção 
às necessidades específicas das raparigas, 
lançou-se em 2016 o programa “Rapa-
riga Biz”16, que pretende combater os 
casamentos prematuros, garantir o acesso 
ao conhecimento sobre saúde sexual e 
reprodutiva da mulher, bem como com-
bater a mortalidade materna e ajudar na 
prevenção do HIV/SIDA em raparigas 
e adolescentes vulneráveis, dos 10 a 24 
anos de idade. Na sua essência, o pro-
grama consiste numa estratégia de apoio 
ao desenvolvimento de competências 
das raparigas nas áreas de comunicação, 
participação, saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos, negociação, empodera-
mento económico e direitos humanos, 
baseada numa abordagem de espaços 
seguros, que permitem a confidencialida-
de e solidariedade entre raparigas.

3.3.4 Protecção de grupos 
vulneráveis

O Plano de Acção promulgado na con-
ferência da CIPD em 1994 fez um apelo 
claro no sentido de tratar e promover os 
direitos humanos de grupos vulneráveis 
e combater qualquer forma de discri-
minação com base na idade, identidade 
de género, orientação sexual, raça, etnia 
ou deficiência. Duas décadas depois, os 

16  o programa é implementado pelo Gdm, 
através dos ministérios da Juventude e 
desportos, educação e desenvolvimento 
Humano, da Saúde e do Género, Criança 
e acção Social, com apoio das quatro 
agências das nações unidas no país, no-
meadamente o unFpa, uniCeF, uneSCo e 
unWomen.

Objectivos de Desenvolvimento Susten-
tável reafirmaram o imperativo de não 
deixar ninguém para trás, o que implica 
que todas as acções devem ser planeadas, 
implementadas e acompanhadas com a 
participação directa de grupos vulnerá-
veis.

Moçambique fez progressos na pro-
moção e protecção dos direitos humanos 
de grupos altamente vulneráveis, como 
pessoas com deficiência, pessoas com 
albinismo e LGBTI (lésbicas, gays, 
bissexuais, trans, intersex). A Constitui-
ção de Moçambique garante a igualdade 
perante a lei e proíbe qualquer forma de 
discriminação. O país também assinou 
e ratificou os principais tratados inter-
nacionais e regionais que promovem os 
direitos humanos de todos os grupos 
vulneráveis, incluindo a Convenção das 
Nações Unidas para os Direitos das Pes-
soas com Deficiência (CRPD) em 2012. 
Como signatário, o Governo comprome-
teu-se a desenvolver legislações e políticas 
nacionais que garantam que todos os 
grupos e indivíduos tenham acesso igual 
aos serviços e desfrutem plenamente dos 
seus direitos. Contudo, ainda existem 
lacunas significativas nos mecanismos 
de protecção para grupos vulneráveis e 
marginalizados.

O Censo de 2017 revelou que 2,4% 
da população moçambicana é portadora 
de uma deficiência. No entanto, isso 
pode abranger apenas as formas mais 
graves de incapacidade.17 Ao contrário 
de outros países da região, Moçambique 
não possui uma lei específica sobre a 

17  os dados sobre deficiência são extrema-
mente sensíveis às definições e abordagens 
usadas na recolha de dados. por exemplo, a 
prevalência de incapacidade estimada pelo 
Censo de 2018 no malawi, onde as pergun-
tas do Grupo Washington sobre deficiência 
foram adoptadas, é muito maior do que em 
moçambique, em 10,4% (Relatório principal 
do Censo de malawi, 2018).
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promoção e protecção de pessoas com 
deficiência, nem alocações orçamen-
tárias nacionais dedicadas a atender às 
necessidades específicas de pessoas com 
deficiência em serviços do sector público, 
como educação, saúde, transporte, acção 
social e tecnologia. No entanto, as leis 
sectoriais incluem disposições específicas 
que abrangem pessoas com deficiência. 
Por exemplo, a Lei 12/2009 sobre os 
direitos e deveres das pessoas que vivem 
com HIV/SIDA especifica que as pessoas 
com deficiência têm direito à prevenção, 
protecção e tratamento de HIV/SIDA, 
tomando em consideração as suas neces-
sidades especiais, incluindo as necessida-
des de comunicação e informação.

O Plano Nacional de Deficiência 
(PNAD I, 2006-2010 e PNAD II, 
2012-2019) tentou políticas inovadoras 
em torno do emprego no sector público, 
participação política, igualdade econó-
mica e empoderamento de pessoas com 
deficiência. A responsabilidade pela 
implementação de leis relacionadas com 
a deficiência foi institucionalizada nos 
órgãos públicos, através da criação de 
cargos e escritórios específicos com res-
ponsabilidades, como o Departamento 
de Deficiência, e de um ponto focal de 
HIV / SRRH com mandato 
para garantir igual acesso 
à prevenção e tratamento 
do HIV em pessoas com 
deficiência no Ministério de 
Género, Crianças e Acção 
Social.

Apesar dos esforços 
envidados na articulação de políticas, 
o acesso a serviços e direitos, inclusive 
em relação à saúde sexual e reproduti-
va, para as pessoas com deficiência foi 
prejudicado pelas circunstâncias difíceis, 
incluindo normas culturais e tradicio-
nais que impedem o reconhecimento 
dos direitos das pessoas com deficiência, 

plano apresenta um conjunto de acções 
que incluem assistência social, jurídi-
ca, celeridade processual e recolha de 
evidências para a formulação de políticas 
públicas sobre a matéria.

Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 
transsexuais e intersexuais (LGBTI) 
enfrentam barreiras consideráveis 
quando tentam exercer os seus direitos e 
aceder aos serviços básicos. O estigma é 
reforçado por normas e crenças culturais 
profundamente enraizadas sobre mas-
culinidade, feminilidade, ou o conceito 
de família “tradicional” que reina dentro 
das instituições públicas, comprometen-
do o acesso dos LGBTI aos serviços. O 
patriarcado e as desigualdades de género 
também têm um impacto negativo nas 
mulheres lésbicas e bissexuais e tendem 
a torná-las invisíveis. Todos esses grupos 
correm um risco desproporcional de 
HIV, mas geralmente são excluídos dos 
programas de prevenção, testagem e tra-
tamento. Os LGBTI também são muito 
mais vulneráveis à violência e menos 
propensos a frequentar a escola.

Embora a homossexualidade tenha 
sido descriminalizada, não existe um 
quadro legislativo abrangente e uma 

falta de conhecimento sobre questões de 
deficiência, restrições severas de recursos 
e capacidade do governo, coordenação 
inadequada das políticas de implemen-
tação e fragilidades na capacidade das 
organizações de pessoas com deficiência.

Desafios semelhantes são enfrenta-
dos por pessoas com albinismo. Pessoas 
albinas foram vítimas de assassinatos 
rituais, especialmente no Norte de 
Moçambique. Esses acontecimentos 
são alimentados por crenças e estigmas 

da comunidade. Além de 
serem vítimas de violência, os 
problemas mais profundos que 
afectam as pessoas com albi-
nismo têm a ver com os graves 
desafios dermatológicos que 
exigem acesso a medicamentos 
que podem ser proibitivamente 
caros. A maioria das pessoas 

com albinismo é pobre e não tem acesso 
a empregos ou serviços. Nas áreas rurais 
onde não há hospitais, dificilmente têm 
acesso a medicamentos essenciais. Para 
reforçar os mecanismos de protecção, o 
governo aprovou o Plano de Acção Mul-
tissectorial para Responder à Problemáti-
ca da Pessoa Albina e sua Protecção. Este 

SAÚDE E
BEM-ESTAR
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política de Estado para a promoção 
e protecção dos direitos humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais e trans em 
Moçambique. Há também uma omissão 
na Política Nacional de Género de 2018 
sobre as diversas identidades de género, 
apesar de se referir às masculinidades 
como socialmente definidas e não neces-
sariamente ligadas ao sexo biológico. No 
entanto, foram incluídas disposições para 
proteger as pessoas LGBTI e impedir a 
discriminação com base na orientação 
sexual na Lei do Trabalho de 2007 e na 
Lei de 2004 sobre violência doméstica.

3.4 Tendências de 
fecundidade e 
desenvolvimento 
populacional

Na teoria, a redução da mortalidade 
infantil, juntamente com o melhor aces-
so aos contraceptivos, deveria resultar 
numa redução da taxa de fertilidade. 
Porém, nos últimos 50 anos, a taxa de 
fecundidade sofreu poucas alterações. De 
1950 a 2007, reduziu em aproximada-
mente 24% (uma criança por mulher), 
tendo passado de 7,1 em 1950 para 5,9 
em 2011 e 5,2 em 2017 (INE 2017) 
Verificam-se, também, disparidades 
entre as províncias, com as províncias do 

norte e centro a registarem os níveis mais 
elevados de fecundidade. As razões que 
justificam estas disparidades são as dife-
renças existentes entre as províncias em 
termos de idade do primeiro casamento, 
nível de escolarização concluída, uso de 
contraceptivos e taxas de mortalidade em 
menores de cinco anos. Além disso, a li-
geira redução verificada em Moçambique 
é atribuída às zonas urbanas, com pouco 
ou nenhum progresso nas zonas rurais 
(UNFPA 2012, p. 7).

Talvez ainda mais importante, apesar 
de o número de filhos desejado entre 
as mulheres ser elevado, a fecundidade 
observada é ainda maior. Em geral, e 
em média, os homens têm o número de 
filhos que desejam, de tal forma que a 
taxa de fecundidade total corresponde 
à fecundidade desejada pelos homens. 
Certamente, este factor é resultado das 
relações desiguais de género, agrava-
do pelos baixos níveis de educação e 
de oportunidades produtivas entre as 
mulheres pobres. Como resultado, a pre-
ferência das mulheres relativamente ao 
tamanho da família é influenciada pelos 
desejos dos maridos, ou parceiros, e de 
outros membros da família alargada. 

Após a conferência do Cairo, as Políti-
cas de População (PPs) deixaram de ser 
vistas como uma medida para controlar 
a fertilidade e o crescimento demográfico 

e foram reconsideradas como instrumen-
tos para promover escolhas e direitos 
humanos. O GdM, influenciado pela 
advocacia do UNFPA, adoptou a sua PP 
em 1999 alegando que esta respeitava 
os direitos sexuais e reprodutivos dos 
moçambicanos. A implementação da 
PP deveria ter sido coordenada por um 
grupo multissectorial, o Gabinete Técni-
co de População, que funcionou apenas 
entre 1999 e 2002, ano em que deixou 
de existir “embora não de forma oficial” 
(MPD 2002, p. 2).

A PP moçambicana contém 11 preo-
cupações das quais 6 estão relacionadas 
com a fecundidade, nomeadamente o 
crescimento acelerado da população, 
estrutura da população jovem, elevada 
taxa de dependência (jovem), elevada 
taxa de fecundidade, elevada taxa de 
mortalidade materna e infantil, baixo 
nível de conhecimento de métodos 
de planeamento familiar e elevada 
pressão sobre o ambiente. Entretanto, 
a PP respondeu de forma implícita e 
neutra a estas preocupações definindo 
o seu objectivo como: “Proporcionar à 
população informações, formação e ou-
tros meios que permitam às mulheres, 
homens e adolescentes gerir a sua vida 
reprodutiva e sexual, em conformidade 
com os seus desejos, capacidades indi-
viduais e sentido de responsabilidade 

gRáFICO 3: 

População e taxa de crescimento 
populacional, Moçambique, 
1980-2017.

Fonte: ine, Recenseamentos Gerais da população 
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Verificam-se,  
também, 

disparidades entre 
as províncias, com 
as províncias do 
norte e centro a 

registarem os níveis 
mais elevados de 

fecundidade.

cívica e social (Conselho de Ministros 
de Moçambique, p. 16).

Formulando o objectivo da PP desta 
forma, o GdM comprometeu-se a res-
peitar os direitos sexuais e reprodutivos, 
sem interferir na liberdade dos indiví-
duos e casais decidirem sobre a sua vida 
reprodutiva, colocando à disposição a 
informação adequada e os meios para as 
pessoas gerirem a sua vida reprodutiva de 
acordo com os seus interesses. Por outro 
lado, não está implícita a adopção de 
medidas e metas concretas para desacele-
rar o crescimento da população. Embora, 
o GdM tivesse reconhecido a necessidade 
de limitar o crescimento da população 
como um factor crítico para acelerar a 
prosperidade económica, evitou estabe-
lecer metas simultaneamente, de modo a 
não interferir na liberdade dos cidadãos, 
no que diz respeito à sua vida reprodu-
tiva.

A avaliação da PP, realizada em 2011,  
chegou à conclusão que “a política 
continua actual” (MDP 2011, p. 13) 
e recomenda uma melhoria a nível da 
recolha de dados, bem como um esforço 
suplementar na área da criação de 
empregos. Não são feitas recomendações 
para a área da saúde sexual e reprodutiva, 
ou no acesso ao PF. 

Uma activista relembra a discussão no 
Conselho de Ministros sobre a revisão 
da PP: 

Depois tínhamos propostas ao Ministério 
de Finanças a revisão da PP e o Conselho 
de Ministros, disse: “Ai, para quê a revisão, 
para que vamos limitar a natalidade, por-
que o nosso país é tão grande, é tão grande, 
e não vale a pena, temos ainda muita terra 
para ser povoada, e não vale a pena”. E 
ficou tudo, ficou tudo parado.

Em consequência da fertilidade 
elevada, a população continuou a crescer. 

O tamanho da população aumentou 
para mais do dobro entre 1980 e 2017, 
atingindo os 27,9 milhões. Na última 
década, a taxa de crescimento populacio-
nal atingiu o nível mais elevado (2,8%) 
registado no período pós-independência 
(Gráfico 3).

3.5 Destaques do capítulo
Entre 1994 e 2019, Moçambique 
aprovou várias leis e políticas que visam 
garantir a igualdade entre homens e 
mulheres em todos aspectos sociais e 
económicos, bem como o acesso a um 
conjunto abrangente de informações e 
serviços relacionados com a saúde sexual 
e reprodutiva. 

Estas políticas reflectem a mudança 
de abordagem da mera expansão dos 
serviços ao conceito da disponibili-
dade, que toma em consideração as 
várias barreiras sociais, culturais ou 
económicas dos serviços de SSR, pos-
sibilitando não só saúde e bem-estar, 
como a concretização dos direitos e 

escolhas a nível das vidas sexuais e 
reprodutivas. 

Apesar destes esforços, os papéis de 
género permanecem quase inaltera-
dos, especialmente na áreas rurais das 
províncias do Norte, e constituem uma 
das barreiras principais para o acesso 
aos serviços de SSR. Isso inclui tanto a 
atitude negativa do marido e da família 
alargada que se opõem ao PF, como os 
valores interiorizados dos enfermeiros 
e médicas que reproduzem inconscien-
temente estereótipos de género, ou 
mesmo as mulheres que assimilam a 
ideia de que não têm direitos. Outros 
obstáculos associados à procura estão 
relacionados com a desigualdade de ren-
dimentos e com a exposição das pessoas 
à educação, em geral, e à sexualidade, 
em particular. 

Em termos de oferta houve um 
progresso significativo quanto à 
disponibilidade de acesso a serviços e 
informações que permitem a realiza-
ção de uma vasta gama de direitos de 
saúde sexual e reprodutiva. Porém, 
esse progresso tem sido desigual e as 
desigualdades persistem, principal-
mente relacionadas com a expansão 
da rede que garante um melhor acesso 
aos serviços de qualidade aos mora-
dores dos centros urbanos. Outras 
barreiras estão associadas à formação 
profissional. No período pós-guerra, o 
Ministério da Saúde teve que capaci-
tar rapidamente um grande número 
de pessoas para poder satisfazer as 
necessidades mais básicas. 

Porém, os avanços alcançados e as 
possibilidades de escolha das mulheres, 
meninas e homens estão a ser ameaçados 
e limitados progressivamente por desas-
tres naturais e, em menor menor escala, 
pelos conflitos armados.  
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CApítulO 4

Quando os serviços 
eNtrAm em colApso
Durante os últimos 50 anos, Moçambique sofreu diversas crises 
humanitárias, umas causadas pelo homem, como a guerra civil que 
durou 16 anos, as instabilidades de 2012/14 e a actual insurgência em 
Cabo Delgado, outras de causa natural como cheias e secas. Qualquer 
crise humanitária, seja por conflito ou desastre natural, resulta no 
colapso dos sistemas, aumentando as múltiplas necessidades de 
protecção e serviços. Na pressa inicial de fornecer comida e abrigo, 
aqueles que prestam auxílio por vezes não conhecem ou ignoram 
como uma crise pode aumentar a vulnerabilidade das mulheres e 
raparigas e ameaçar as suas vidas.

A maior crise humanitária que Moçam-
bique sofreu foi certamente a guerra civil 
que continua a ter impactos negativos e a 
traumatizar milhares de mulheres até aos 
dias de hoje.

4.1 Impacto do conflito 
armado nas mulheres e 
raparigas

O conflito armado em Moçambique teve 
implicações diferentes para os homens 
e mulheres, no domínio psicológico, 
físico, da saúde, económico e social. As 

implicações psicológicas da guerra resul-
taram de vários factores: primeiro, foram 
as acções de combate que provocaram 
o caos. O facto de terem vivido diaria-
mente sob fogo cruzado, obrigou muitas 
mulheres a sofrerem situações de grande 
pressão emocional e de pânico por causa 
dos tiros e bombardeamentos. No en-
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tanto, as sequelas mais graves resultaram 
das violações sexuais a que as mulheres 
estavam sujeitas. 

A lista de violações cometidas contra 
as mulheres é extensa. Foram agredidas, 
torturadas, violadas, abusadas e escravi-
zadas sexualmente e perderam maridos 
e filhos. “Se uma aldeia ou povoação 
fosse alvo de um ataque, [...] era comum 
acontecerem actos de violação contra as 
mulheres ali presentes. O estupro em 
grupo foi uma das formas de violên-
cia mais comuns cometidas durante 
a guerra.” (Advogados sem Fronteira, 
2018: 37). Durante a guerra fria, antes 
da CIPD, a violência contra as mulheres 
e o costume terrível e generalizado do 
estupro como arma de guerra não cha-
mou a atenção  da comunidade interna-
cional. Apenas as atrocidades cometidas 
na década de 90 na ex-Jugoslávia, no 
Ruanda, na Serra Leoa, na Libéria e na 
República Democrática do Congo instou 
a comunidade internacional a reagir. 
Sem a atenção especial da comunidade 
internacional e com as duas  partes be-
ligerantes a cometer 
atrocidades similares, 
não havia apoio 
especializado para as 
mulheres violadas, 
sequestradas ou 
torturadas. As que 
conseguiam fugir 
para o Malawi não 
ficavam necessaria-
mente mais protegi-
das, pois corriam o 
risco de sofrer abusos 
sexuais ao longo do 
caminho, ou mesmo 
nos centros de refugiados.

Com o sistema de saúde pública 
semidestruído e a noção de que as mu-
lheres eram “propriedade” dos homens 
que as raptaram ou conquistaram as suas 

aldeias, as sobreviventes não tiveram 
qualquer tipo de acesso aos serviços de 
SSR durante a guerra. Por falta de mé-
todos anticonceptivos, muitas mulheres 
engravidaram e deram à luz filhos dos 
seus abusadores e as raparigas sofreram as 
consequências de gravidezes precoces. 

No fim do conflito armado adoptou-
-se uma abordagem de perdão. Orga-
nizaram-se ritos tradicionais de vária 
natureza, cujo objectivo era purificar os 
indivíduos (homens e mulheres, vítimas 
e perpetradores) que tiveram papéis 
relevantes na guerra, cortando as ligações 
com o passado e integrando-os nas 
comunidades. As estruturas locais orga-
nizaram grupos de anciãos que levaram 
a cabo sessões de aconselhamento e mo-
bilização das comunidades para facilitar 
o processo de reintegração e aceitação 
dos sobreviventes no seio da família e da 
comunidade.

Esta abordagem teve como objectivo 
promover a reconciliação e reduzir o 
estigma sofrido pelas mulheres vítimas 
de violência que regressaram às suas co-

munidades. Porém, 
na realidade, nunca 
foi dada oportuni-
dade às vítimas de 
buscar qualquer tipo 
de reparação, nem de 
contarem o que lhes 
aconteceu. Uma vez 
terminada a guerra, 
as mulheres, mesmo 
as sobreviventes de 
violência sexual, tive-
ram que voltar aos 
seus papéis tradicio-
nais de cuidadoras 

do lar e submissão ao esposo. Perderam 
as propriedades que tinham sido suas 
e não tiveram qualquer tipo de apoio 
para reaver as suas propriedades. Mesmo 
depois de terem participado de varia-

díssimas maneiras na guerra, nenhuma 
mulher fez parte das delegações nas 
negociações da paz em Roma. Muito 
pouco foi feito como forma de repara-
ção económica às mulheres vítimas da 
guerra. Actualmente, muitas vivem em 
situação de extrema pobreza (Advogados 
sem Fronteira, 2018). 

4.2 Desastres Naturais 
depois de 1994

Antes da CIPD, no que respeita a 
resposta humanitária a emergências, em 
Moçambique, assim como em todo o 
mundo, as necessidades e vulnerabilida-
des das mulheres nem sempre receberam 
o mesmo nível de atenção que a necessi-
dade de comida e abrigo.18  

Nas suas recomendações no domí-
nio da saúde e direitos reprodutivos, o 
Programa de Acção da CIPD abrange 
deslocados, refugiados e migrantes 
afectados pela degradação ambiental, 
desastres naturais e conflitos internos. 
Reivindica protecção para as pessoas 
que, “devido à natureza forçada do seu 
movimento, muitas vezes se encontram 
em situações particularmente vulnerá-
veis, especialmente mulheres, que podem 
ser estupradas e agredidas em situações 
de conflito armado” (UNFPA, 2014: 
p.101). Insta os governos a “garantir 
que as pessoas deslocadas internamente 
recebam (...) serviços básicos de saúde, 
incluindo serviços de saúde reprodutiva 
e planeamento familiar” e a assegurar aos 
refugiados “serviços de saúde, inclusive 
planeamento familiar” (ibid., acção 
9.22).

18   não existem dados e relatos confiáveis 
sobre os impactos de catástrofes naturais 
antes das cheias de 2000. Consequente-
mente, aqui limitar-se-á ao período entre 
1994 e 2019.

A lista de 
violações 

cometidas contra 
as mulheres é 

extensa.
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O regime jurídico nacional faz refe-
rência à protecção de grupos vulnerá-
veis como estando no centro de toda a 
resposta humanitária. Por exemplo, a Lei 
15/2014 de Gestão de Calamidades refe-
re (artigo 37) a importância de protecção 
especial a pessoas vulneráveis tais como 
idosos, mulheres, crianças, pessoas com 
doença crónica e pessoas com deficiência 
durante a emergência. Igualmente, o 
Código de Conduta Ética do INGC para 
os trabalhadores humanitários relativo 
à Prevenção de Situações de Exploração 
e Abuso Sexual nas Emergências, refere 
que a exploração sexual, para além de 
configurar uma grave violação à lei 
penal, constitui um problema grave que 
ameaça os direitos humanos e as questões 
de saúde pública. O Decreto do Fundo 
de Gestão de Calamidade de 2017 esta-
belece um fundo para o financiamento 
das actividades de prontidão, resposta, 
recuperação e reconstrução pós-calami-
dades.  

Desde a conferência de Cairo, 
Moçambique vivenciou grandes desas-

tres naturais, como a seca de 1994/95 
que afectou 1.5 milhão de pessoas no 
centro e Sul do país; as cheias de 2000 
nas bacias dos rios Limpopo, Mapu-
to, Umbelúzi, Incomáti, Búzi e Save, 
causadas por pluviosidade recorde; os 3 
ciclones, que resultaram em mais de 700 
mortes e 2 milhões de pessoas afectadas; 
a seca de 2016 causada pelo fenómeno 
El Niño, a pior dos últimos 35 anos, que 
deixou centenas de milhões de pessoas 
em situação de insegurança alimentar; e 
os ciclones IDAI e Kenneth, em 2019,  
que afectaram mais de 2 milhões de 
pessoas nas zonas centro e Norte do país, 
causando centenas de vítimas e deixando 
muitas pessoas desalojadas.

Seca e cheia/ciclone têm caracterís-
ticas diferentes e constituem desafios 
distintos para a ajuda humanitária. As 
cheias resultam da concentração da 
água de chuva em excesso que não pode 
ser absorvida, por isso geralmente têm 
um início e um fim bem definidos. Na 
maioria das vezes, é possível prever um 
episódio de cheia, inundação ou ciclone 

e podem tomar-se medidas de evacua-
ção19 ou preparar uma resposta antecipa-
damente. Além disso, o início e fim claro 
deste tipo de episódios facilitam uma 
avaliação do impacto da ajuda. 

A seca, por outro lado, tem início 
e fim pouco claros, cobre uma área 
geográfica vasta, tem um ritmo lento e 
uma duração prolongada. Todos estes 
factores tornam a avaliação do impacto 
da seca uma tarefa ainda mais desa-
fiadora, especialmente em zonas com 
altos índices de pobreza. A seca reforça 
a pobreza e vulnerabilidade das pessoas 
já vulneráveis, por isso, parte da ajuda 
visa aumentar a resiliência das pessoas 
afectadas (UNFPA, 2016).

19  na índia, por exemplo, evacuou-se cerca de 
um milhão de pessoas antes da chegada do 
ciclone Fani, de categoria 5. assim, houve 
apenas 72 fatalidades. quando o ciclone 
idai chegou a Sofala em março de 2019, a 
grande maioria da população não foi alerta-
da a respeito do perigo do ciclone, ou sobre 
medidas de segurança. Sem evacuação 
atempada, houve pelo menos 605 mortos 
registados.
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4.2.1 Ciclones e cheias 
Os recentes ciclones Idai na região centro 
do país e Kenneth em Cabo Delgado 
tiveram impactos diferentes nas mulheres 
e homens e aumentaram as vulnerabili-
dades de cada um dos sexos de uma ma-
neira particular e multifacetada. A perda 
das culturas, por exemplo, que são a base 
de subsistência das populações, agravou 
a situação de insegurança alimentar das 
mulheres e dos seus agregados familiares. 
Em consequência, degradou o estado de 
saúde das mulheres, inibindo a sua parti-
cipação nas actividades económicas. 

As mulheres vendedoras correram 
o risco de perder o seu negócio, quer 
as vendedoras de peixe e mariscos que, 
devido à destruição dos seus barcos, 
ficaram sem produtos para vender, quer 
as vendedoras nos mercados (informais) 
cujas barracas foram destruídas. Por sua 
vez, a perda de rendimento, ou do pe-
queno negócio, pode levar a mulher ou 
rapariga a envolver-se em relações sexuais 
transacionais e outras prácticas de risco, 
ou até mesmo ao casamento precoce.

As consequências da falta de energia 
e água também são multidimensionais. 
Para algumas mulheres, a falta de energia 
pode traduzir-se na perda de rendimen-
to e meios de subsistência, caso a sua 
actividade económica requeira o uso de 
energia elétrica. A falta de iluminação 
em espaços públicos, tais como vias de 
acesso, parques ou mercados, aumentam 
a vulnerabilidade das mulheres e rapari-
gas ao crime, incluindo violação sexual, 
levando à limitação da mobilidade das 
mulheres e raparigas com consequências 
no acesso à educação, saúde, lazer, etc.

Por tradição, a busca de água, a sua 
gestão e tratamento são tarefas femi-
ninas. Durante a crise notou-se que os 
homens não se envolveram nestas tarefas. 
Assim, as mulheres tiveram que percor-

rer caminhos mais longos para ir buscar 
água, por vezes em ruas mal-iluminadas, 
factor que aumentou o risco de estupro 
e assédio sexual. Ao nível familiar, a 
sobrecarga de trabalho não remunerado 
aumentou para as 
mulheres e rapari-
gas, diminuindo o 
tempo para activi-
dades económicas 
e renumeradas, 
escolares e outras.

O ónus da recu-
peração é particular-
mente difícil para os 
agregados familia-
res chefiados por 
mulheres, incluindo 
as viúvas, que são 
tanto provedoras 
de renda, como as 
principais cuidado-
ras da família. Uma 
vez regressadas às 
suas terras têm que, 
simultaneamente, 
reconstruir as suas casas, servir como 
cuidadoras primárias e reconstruir os 
seus meios de subsistência. Em alguns 
casos podem até ser forçadas a lutar para 
recuperar as suas terras que podem ter 
sido desapropriadas por alguém enquan-
to estavam a procurar abrigo num lugar 
seguro. 

Sem posse de terra ou meios de sub-
sistência e com acesso precário a serviços, 
existe uma forte possibilidade de que 
a feminização da pobreza aumente em 
Moçambique. 

Nas quatro províncias atingidas pelo 
ciclone IDAI e nas duas afectadas pelo 
Kenneth, 93 (19 no caso do Kenneth) 
centros/postos de saúde ou clínicas 
foram completamente ou parcialmente 
destruídos e aproximadamente 306.111 
(60.570) agregados familiares ficaram 

afectados. Estima-se que entre estes havia 
cerca de 75.000 (7.000) mulheres grávi-
das que pertenciam à rede de atendimen-
to comunitária e institucional. Do total 
de grávidas, 45.000 iriam parir durante 

os 6 meses após 
o ciclone, sendo 
que cerca de 7.000 
estavam em risco de 
complicações seve-
ras e potencialmente 
mortais (PDNA 
2019, p.9).

Depois dos ciclo-
nes, várias mulheres 
acomodadas nos 
centros de acolhi-
mento deixaram de 
visitar as consultas 
pré-natais. As que 
tiveram que mudar 
de distrito alegam 
que não sabiam 
onde ficava o centro 
mais próximo. Ou-
tras relataram terem 

perdido toda a documentação durante as 
cheias e tiveram receio de se apresentar 
sem os papéis necessários (CARE 2019, 
p. 20).

Neste contexto, o Ministério da 
Saúde, com o apoio de parceiros, está a 
trabalhar para garantir a restauração de 
serviços essenciais de saúde primários e 
secundários através de serviços móveis / 
de proximidade e de agentes comunitá-
rios de saúde para centros de acomoda-
ção.

Numa pesquisa realizada pela CARE 
Moçambique (CARE 2019), 40% dos 
homens e 40% das mulheres entre-
vistadas disseram ter necessidade de 
planeamento familiar. Apenas 10% dos 
entrevistados declararam ter acesso ao 
planeamento familiar. Na Beira, alguns 
centros de acomodação tinham acesso a 

Depois dos 
ciclones, várias 

mulheres 
acomodadas 

nos centros de 
acolhimento 

deixaram 
de visitar as 

consultas pré-
natais.
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serviços de planeamento familiar, outros 
faziam parte de um sistema móvel de 
planeamento familiar que oferecia méto-
dos contraceptivos, enquanto outros não 
tiveram acesso de todo. Nos centros de 
acomodação onde não havia planeamen-
to familiar, homens e mulheres expressa-
ram a necessidade disso, especialmente 
aqueles que iam permanecer lá por um 
período mais longo. Algumas mulhe-
res alegaram que a situação de muita 
intimidade não era propícia para visitar 
os centros de planeamento familiar, pois 
o marido poderia vê-las e a descoberta 
poderia ser um fator de risco para a vio-
lência pelo parceiro (CARE 2019).

Paralelamente à crescente ênfase em 
garantir a saúde sexual e reprodutiva das 
mulheres em situações de emergência, os 
actores humanitários têm se concentrado 
cada vez mais na prevenção da violência 
sexual e na mitigação das suas conse-
quências. Depois de um desastre, há 
vários factores que podem aumentar os 
índices de violência contra as mulheres 
e raparigas. Algumas mulheres de Cabo 
Delgado e Sofala, por exemplo, relataram 
que os ventos e a chuva destruíram as 
suas casas de banho e latrinas, privando-
-as de qualquer privacidade durante a 
hora do banho e defecação. Estando 
assim expostas, sentem que a possibilida-
de de violação aumentou. Algumas recla-
maram que durante a noite havia pouca 
iluminação e que sofriam o risco de 
serem violadas e ainda outras relataram 
que para receber ajuda alimentar, ou de 
bens, tiveram que oferecer favores sexuais 
aos fornecedores da ajuda.

Outro desafio para as mulheres é o 
de garantir a higiene menstrual. Umas 
perderam todos os produtos necessários 
para a sua higiene durante a fuga, outras 
preferem usar o pouco dinheiro que têm 
para outras necessidades e muitas não 

têm acesso a água limpa para se lavarem 
devidamente. 

Outra forma de Violência Baseada no 
Género (VBG) foi relatada dos centros 
de acolhimento em Búzi, onde cerca de 
89 mulheres foram abandonadas pelos 
seus maridos. Os motivos do abando-
no incluem o facto de eles terem outra 
mulher que não vive num centro de 
acolhimento, preferindo assim mudar-se 
para lá; a falta de privacidade nos centros 
leva alguns homens a procurar outras 
mulheres; outros não conseguem cuidar 
das suas esposas em estado terminal; e os 
jovens, em particular, decidiram migrar 
para um dos países vizinhos e nunca 
mais voltaram (UNFPA, Nº 19, p.5).

Especialmente famílias em situação de 
extrema pobreza tendem a casar as suas 
filhas prematuramente. Os motivos são 
diversos. Algumas famílias receberam 
alguma ajuda financeira, ou em espécie, 
do esposo e foram obrigadas a entregar 
a sua filha menor em compensação. 

Outras acreditam que a filha tenha um 
futuro melhor vivendo com um marido 
economicamente mais estável, já que eles 
não têm condições de a alimentar ade-
quadamente. Assim, o casamento dela 
também reduz o número de pessoas que 
dependem do orçamento familiar para 
sobreviver (Save the Children, 2019). 

4.2.2 A seca e o seu impacto 
nas mulheres

Desde 2015, as províncias de Maputo, 
Gaza e Inhambane na região Sul de 
Moçambique, bem como Tete na região 
central, sofrem uma seca severa devido 
ao fenómeno El Niño. Globalmente, a 
seca afectou 1,5 milhão de moçambica-
nos (SETSAN 2016). Durante um perí-
odo de seca, a falta mais aguda de água 
acaba por determinar a vida das pessoas 
afectadas. De acordo com os papéis 
tradicionais de género no Sul e centro 
do país, zonas mais propensas à seca, as 
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mulheres são responsáveis pela busca de 
água enquanto cabe aos homens cuidar 
do gado. 

Em tempos normais, as mulheres gas-
tam pouco tempo por dia para ir buscar 
água para a família. Em tempo de seca, 
esta tarefa ocupa quase o dia todo. Du-
rante a seca, às vezes chegam a andar 30 
quilómetros até às fontes de água e, mui-
tas vezes, o que conseguem apanhar não 
satisfaz as necessidades das suas famílias 
(UNFPA 2016, p.17). À medida que 
a seca agrava e que têm de viajar para 
longe das fontes de água disponíveis, as 
mulheres têm menos tempo para se dedi-
car às necessidades das suas famílias e às 
suas próprias necessidades. Algumas das 
suas outras responsabilidades incluem 
cuidar de crianças e idosos, limpar a 
casa, cozinhar e, por vezes, cuidar de um 
pequeno negócio de venda. 

Como os homens raramente ajuda-
vam a ir buscar água ou migravam para 

a África do Sul, as meninas mais novas 
tiveram que assumir esta tarefa. Conse-
quentemente, não tiveram tempo para 
frequentar a escola e os seus estudos 
ficaram prejudicados (UNFPA 2016, p. 
17).

Numa região do país com tradição de 
migração de homens jovens para a África 
do Sul, numa época de seca, os homens 
escolhem sair do país. A migração de 
homens tornou as mulheres propensas 
ao abandono e viuvez, já que alguns 
homens se envolviam em actividades 
criminosas como a caça furtiva na África 
do Sul. A separação das famílias cria 
ansiedade e aumenta a vulnerabilidade, 
especialmente para as avós que se tornam 
responsáveis pelos netos quando os dois 
pais migram.

Com a escassez de água as mulheres 
têm que priorizar como utilizar a pouca 
água que têm. Frequentemente optam 
por comprometer a higiene pessoal e a 

pouca água é para beber e cozinhar. As 
plantas tradicionalmente usadas como 
material absorvente são mais escassas 
com a seca, e a falta de reservas de ali-
mentos e dinheiro nas famílias diminui 
a capacidade das mulheres para comprar 
trapos menstruais. Como consequência, 
muitas mulheres recorrem ao uso de 
outras plantas mais duras ou areia com-
pactada para recolher o sangue menstrual 
(Care, 2016).

Devido às distâncias para ir buscar 
água e a resultante fadiga, muitas mu-
lheres falharam as consultas nos centros 
de saúde. Enquanto nas comunidades 
mais próximas dos centros de saúde 
havia poucos casos de pessoas que não 
iam às consultas, quanto mais as pessoas 
precisavam de caminhar ou ter custos 
de transporte para chegar aos centros 
de saúde, mais preferiam encontrar 
alternativas locais para as suas doenças 
(UNFPA 2016, p. 32). Aparentemente, 
em todos os distritos afectados pela seca, 
a presença de brigadas móveis parece 
cobrir o efeito negativo das pessoas que 
perderam as visitas aos centros de saúde 
devido à distância, ou à falta de dinheiro 
para o transporte.

Outro desafio para a saúde das mu-
lheres é a falta de comida e o desgaste 
físico causado pelas longas caminhadas. 
Ambos contribuíram para o aumento da 
subnutrição grave em mulheres grávidas 
e em Março de 2016 aproximadamente 
26.000 mulheres grávidas enfrentavam 
desnutrição aguda. Esse cenário nutri-
cional pode levar à mortalidade materna, 
especialmente com o aumento da preva-
lência de anemia crónica, deficiência de 
ferro e malária nas províncias afectadas. 
Também contribui para os elevados 
níveis de baixas taxas de peso ao nascer 
(SETSAN 2016).

Como a seca é endémica na região Sul 
do país, as mulheres mais velhas apren-
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deram maneiras de lidar com a emer-
gência de identificar estratégias de curto, 
médio ou longo prazo para satisfazer as 
suas necessidades básicas. Exemplos são 
a produção de cerveja local, ou diversi-
ficação da plantação, incluindo caju ou 
canho. Muitas das mais novas, porém, 
não aprenderam estas estratégias e para 
sobreviver envolvem-se em relações 
transacionais como forma de aceder a re-
cursos financeiros para superar os efeitos 
da seca. Isso expõe as mulheres ao risco 
de gravidez indesejada e/ou precoce, bem 
como ao HIV e outras doenças sexual-
mente transmissíveis (CARE 2016). Para 
as que moram perto das cidades maiores, 
a prostituição tornou-se uma opção para 
as mulheres e meninas.

Tal como em épocas de cheias, a vio-
lência doméstica é propensa a aumentar 
durante os períodos de seca, não só 
devido à exacerbação de conflitos con-
jugais causados por stresse, mas também 
pela perda dos meios de subsistência e 
recursos limitados. Um dos factores que 
contribui para a violência doméstica é 
o consumo de álcool; aparentemente, o 
seu consumo parece ter aumentado após 
a ocorrência de desastres, causando uma 
maior incidência de violência doméstica 
(IFRC 2015).

Como em outras crises, no início da 
seca, muitas famílias casaram as suas fi-
lhas menores, quer para aumentar a ren-
da através do pagamento de lobolo, quer 
para reduzir o número de dependentes 
por família. Esse aumento do casamento 
precoce deixou muitas meninas em risco 
de abuso sexual e físico, má nutrição 
e maior chance de morte neonatal ou 
materna.

Apesar da falta de dados quantitativos 
comparáveis ao período pré-crise, muitas 
das evidências e informações recolhidas 
durante a resposta à seca sugerem que os 
avanços substanciais em, por exemplo, 

relações de género, casamento precoce, 
frequência escolar e atraso na gravidez, 
foram perdidos como resultado das secas 
recentes (CARE 2016, p. 7).

4.3 Destaques do capítulo 
Todas as crises humanitárias, seja devido 
a conflitos ou desastres naturais, resultam 
no stress dos sistemas, aumentando as 
múltiplas necessidades de protecção e 
serviços. Especialmente na pressa inicial de 
fornecer comida e abrigo, aqueles que pres-
tam socorro tendem a ignorar as formas 
específicas através das quais uma crise pode 
aumentar a vulnerabilidade de mulheres e 
meninas e ameaçar as suas vidas. 

Antes da CIPD, não havia muita pre-
ocupação com as necessidades femininas 

em tempo de crise. Consequentemente, as 
mulheres moçambicanas sofreram severas 
atrocidades sem nenhum apoio médico 
ou psicológico, algo que continua a afec-
tar as suas vidas até aos dias de hoje. 

A partir de meados da década de 
90, os governos, organizações de ajuda 
humanitária e instituições internacionais 
têm vindo a prestar um maior número 
de serviços a mulheres e adolescentes, 
cujas escolhas foram limitadas por guer-
ras e desastres naturais. 

Isto reflecte-se na abordagem das 
últimas crises humanitárias, em que se 
estuda o impacto específico da crise nas 
mulheres e nos homens para que depois 
se possa dar resposta tendo em consi-
deração as necessidades específicas dos 
homens e das mulheres. 
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CApítulO 5

direitos e escolhas pArA 
toDos e toDAs: se Não 
AgorA, QuANDo?
Durante os últimos 50 anos, notaram-se avanços notáveis na expansão 
da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos. Estes avanços, porém, não 
eram lineares devido ao retrocesso durante a guerra de desestabilização. 
Em 1994, enquanto o país recuperava dos longos anos de conflito, a CIPD 
ofereceu uma nova visão sobre os laços essenciais entre a saúde reprodutiva, 
o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento populacional, e um 
programa de acção global ambicioso para atingir direitos e escolhas. Vinte e 
cinco anos depois, a visão da CIPD mantém a sua centralidade para as políticas 
de desenvolvimento, que se encontram reflectidas na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Igualmente, os princípios fundadores da CIPD 
orientaram o governo moçambicano na adopção de reformas transformadoras 
que melhoraram a vida de milhões de mulheres e adolescentes, e da população 
em geral. No entanto, os negócios da CIPD, em Moçambique bem como em 
muitos outros países, estão inacabados. Olhando para o futuro, percebe-se que 
algumas barreiras antigas ainda permanecem e novas surgiram.
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5.1 Igualdade de género
A desigualdade de género permanece 
entre uma das principais barreiras para a 
conquista e o exercício de direitos reprodu-
tivos, limitando a capacidade das mulheres 
de tomar decisões livres de restrições e 
afectando todos os aspectos da vida das 
mulheres de maneira interconectada.

Moçambique tem uma legislação 
muito abrangente e compreensiva em 
relação à igualdade entre mulheres e 
homens, bem como várias políticas 
para apoiar a implementação destas 
leis. Gradualmente, começa-se a sentir 
o seu impacto em Maputo, porém, nas 
áreas rurais os papéis de género parecem 

pouco mutáveis e os ligeiros avanços re-
gistados estão a ser ameaçadas por crises 
naturais ou provocados pelo homem. 
Esta persistência deve-se tanto à resistên-
cia daqueles que beneficiam da desigual-
dade de género, por exemplo os homens 
que temem que mulheres empoderadas 
possam assumir os seus cargos, quanto à 
interiorização de estereótipos culturais, 
muitos dos quais ainda são inquestio-
náveis. Por exemplo, a aceitação da vio-
lência doméstica tem vindo a diminuir 
a nível nacional, mas permanece alta em 
algumas províncias (36,5% das mulheres 
em Tete e 23,5% em Gaza, IMASIDA 
2015). O GdM e os parceiros reconhe-
cem o problema, mas como geralmente 

o discurso público é muito influenciado 
por percepções socioculturais, as respos-
tas no nível técnico dos serviços ainda 
são limitadas. Muitas das capacitações 
de género realizadas durante os últimos 
anos eram abstratas demais e não pro-
videnciaram ferramentas concretas para 
técnicos de nível médio mudarem os seus 
comportamentos e o atendimento aos 
seus clientes.

Os estereótipos de género permanecem 
entre os obstáculos mais significativos ao 
progresso das adolescentes, impedindo di-
reitos e limitando escolhas. A prevalência 
de casamento prematuro no país é uma 
das mais elevadas da África Austral e do 
mundo, e afectam uma em cada duas ra-
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parigas. Isto também está directamente re-
lacionado com as elevadas taxas de aban-
dono escolar das raparigas. Ciente disso, 
em Julho do presente ano, a Assembleia 
da República (AR) aprovou em definitivo 
a Lei de Prevenção e Combate às Uniões 
Prematuras, um instrumento jurídico 
que criminaliza as uniões com pessoas 
menores de dezoito (18) anos. A promul-
gação rápida e a efectiva implementação 
da lei podem representar um acelerador 
significativo para o aprimoramento dos 
direitos de escolha das adolescentes.

A inclusão de homens nos serviços de 
saúde sexual e nos programas de comba-
te à violência baseada no género, pode 
contribuir para enfrentar os estereótipos de 
género. Realçar a responsabilidade masculi-

na no planeamento familiar e na prevenção 
de infecções sexualmente transmissíveis 
é essencial para o sucesso das políticas de 
saúde. Era importante que os programas 
de SSR conseguissem alcançar explicita-
mente os homens como clientes, pois é 
uma camada da população 
que procura preferencialmente 
os médicos tradicionais para 
tratar os problemas no seu trato 
reprodutivo. Assim, nas ruas de 
Maputo, é comum ver cartazes 
prometendo fazer milagres 
nas partes íntimas masculinas, 
mas não é comum ver cartazes 
incentivando homens a visitar as US para 
tratamento da saúde reprodutiva masculina 
como, por exemplo, a disfunção eréctil 

masculina e o cancro da próstata. Estes 
serviços devem ser oferecidos de forma in-
tegrada para prevenir doenças, tratar e reter 
homens como utilizadores dos cuidados de 
saúde a nível individual, e como parceiros 
e cuidadores. A inclusão masculina deve ter 

em conta as principais barreiras 
para o uso dos cuidados de 
saúde, como a falta de privaci-
dade, o conflito com horários 
de trabalho, as dificuldades em 
aceder a provedores do sexo 
masculino, a falta de informa-
ção sobre saúde reprodutiva 
masculina e o preconceito de 

que as clínicas são prioritariamente para 
mulheres e crianças, ou o medo de parecer 
fraco. Além de estender os serviços de SSR 
aos homens, seria importante incluí-los nos 
programas de combate à violência baseada 
no género, não apenas como agressores, 
mas também como sobreviventes. A mu-
dança dos estereótipos de homem como 
agressor e a mulher como vítima poderia 
levar a um discurso mais inclusivo e menos 
conflituoso entre os dois sexos.

5.2 Acessibilidade e 
qualidade dos serviços 
de SSR

Moçambique é um país extenso, onde 
algumas áreas são esparsamente habitadas 
e outras densamente. Entre 2003 e 2009, 
o número de famílias que teve acesso a 
uma unidade sanitária a uma distância 
de menos de 45 minutos a pé aumentou 
consideravelmente, de 54,4 % para 65,2 
%. Este desenvolvimento beneficiou es-
pecialmente as zonas rurais, sobretudo na 
região Norte (PESS 2013, p. 7). A acessi-
bilidade melhorou ainda mais nos últimos 
anos, com 68% da população a ter acesso 
a uma unidade sanitária caminhando a 
pé menos de 30 minutos (IOF 2014/15). 
Esta é uma tendência promissora.



No entanto, para alcançar a cobertura 
universal, é necessário mais investimento 
para aumentar o acesso físico aos servi-
ços de SSR. A não disponibilidade de 
equipamento adequado limita a possi-
bilidade de prestação de serviços e pode 
influenciar negativamente a procura dos 
mesmos. Dependendo das circunstân-
cias, os serviços de SSR poderiam ser 
prestados em novas US localizadas em 
construções permanentes. Outra opção 
que, aparentemente, ajuda muito duran-
te as calamidades naturais, é a disponi-
bilização de equipas móveis que visitam 
regularmente as áreas menos servidas 
para oferecer consultas pré-natais, plane-
amento familiar e outros serviços de SSR 
básicos. Uma terceira opção poderia ser 
o envolvimento de parteiras tradicionais 
mais bem equipadas e capacitadas.

Mesmo com o aumento do acesso 
físico aos serviços de saúde, a disponi-

bilidade de recursos humanos adequa-
dos nas US continua a ser um grande 
desafio. O rácio enfermeira/parteira 
treinada é de 0,40 por 1000 habitan-
tes, muito abaixo da recomendação da 
Organização Mundial de Saúde de 1 por 
1000 habitantes. Em Moçambique, há 
vários níveis de profissionais de saúde, 
do universitário até ao elementar, cada 
um com uma formação específica. Para 
garantir um atendimento de elevada qua-
lidade técnica, dever-se-ia supervisionar 
os hospitais, centros e postos de saúde 
para garantir que os procedimentos são 
realizados por pessoas com competências 
para os efectuar e não por alguém com 
nível inferior. É, igualmente, importante 
realizar formações de reciclagem regula-
res e penalizar os que não alcançam os 
níveis exigidos.

Os adolescentes devem ser considera-
dos um grupo prioritário para os serviços 

de SSR. Em Moçambique, assim como 
noutros países africanos, este grupo é es-
pecialmente vulnerável e frequentemente 
marginalizado em termos de acesso, 
como demonstrado pelos maiores riscos 
de mortalidade materna e infecção pelo 
HIV, alta taxa de gestações indesejadas e 
baixo uso de contracepção moderna. O 
Governo tem feito esforços significativos 
para enfrentar estes desafios e expandir 
o acesso dos adolescentes aos serviços de 
SSR. Por exemplo, Moçambique é um 
dos poucos países na região que fornece 
contraceptivos nas escolas secundárias. O 
direito dos adolescentes de receber edu-
cação e capacitação para fazer escolhas e 
se protegerem pode ser apoiado também 
por medidas como a integração nos cur-
rículos escolares de educação integral em 
sexualidade, adequada à idade.

Outras razões principais para a fraca 
qualidade dos serviços, além dos baixos 
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níveis de recursos, estão relacionadas 
com a disponibilidade insuficiente de 
dados e informações para a planificação 
e monitoria. Mesmo hoje em dia é difícil 
estabelecer claramente o número e o 
local onde ocorreram mortes maternas, 
porque nem todos os óbitos acontecem 
dentro de hospitais e o sistema não 
está suficientemente desenvolvido para 
recolher e processar os dados de forma 
confiável. Além disso, a introdução de 
um padrão mínimo de atendimento e de 
mecanismos para utentes darem feedba-
ck (tipo “citizen service charter”) poderia 
melhorar a capacidade de resposta às 
necessidades dos utentes, inclusive para 
pessoas com necessidades diferentes, e 
facilitar uma melhor interacção entre 
utilizadores e prestadores dos serviços.

5.3 Integração dos serviços 
de SSR e Vbg na 
resposta humanitária

Este ano, a crise humanitária causada 
por dois ciclones e uma seca expuse-
ram a vulnerabilidade de Moçambique 
a desastres ambientais. Estes eventos 
não são novos e podem ocorrer com 
maior frequência no futuro, devido aos 
efeitos das mudanças climáticas. Todas 
as crises humanitárias resultam no stress 
dos sistemas, aumentando as múltiplas 
necessidades de protecção e serviços, e 
limitando os direitos e as escolhas das 
populações afectadas. Para uma mulher 
grávida que está a fugir de uma catástro-
fe, a assistência médica qualificada pode 
ser tão crucial para a sua vida e a do seu 
filho como alimentos e abrigo. 

Em consonância com a disposição 
da CIPD para a protecção de pessoas 
deslocadas ou em situação vulnerável, o 
regime jurídico nacional inclui a provisão 
de serviços de saúde sexual e reproduti-
va para grupos mais vulneráveis, como 

parte do pacote de assistência humanitária 
para toda a população afectada durante 
o período de emergência e reconstrução. 
Para fortalecer a capacidade de responder 
prontamente às emergências, o governo 
criou uma Unidade Nacional de Protecção 
Civil para operações de busca e salvamento 
e um fundo de emergência para assegurar 
a disponibilidade permanente de recursos 
financeiros. Contudo, a emergência em 
curso tem revelado a necessidade de me-
lhorar a preparação e desenvolver resiliên-
cia, pondo em prática planos para gerir de-
sastres e mitigar riscos. Por exemplo, uma 
boa prática seria o pré-posicionamento de 
provisões, inclusive de contraceptivos, kits 
de parto seguro e outros itens essenciais 
para a saúde reprodutiva. Além disso, os 
serviços integrados de SSR e de protecção 
das vítimas de violência podem antecipar 
o pessoal e as medidas necessárias para 
limitar a interrupção nos serviços. 

5.4 Protecção social
A CIPD partiu do pressuposto que estra-
tégias aceleradas de sobrevivência infantil 
em conjunto com medidas directas de 
planeamento familiar, melhor acesso 

aos serviços de SSR, empoderamento 
das mulheres e uma abordagem baseada 
no direitos humanos, resultariam numa 
redução da fertilidade e, consequente-
mente, num crescimento populacional 
mais lento.

Porém, mesmos com os avanços 
registados, a fertilidade continua quase 
invariável. Apenas se notam excepções 
em Maputo. Os mecanismos modernos 
como o INSS, que funciona com base 
nas contribuições, ainda cobrem menos 
de 10% da população (Francisco 2018).

Para a grande maioria da população 
rural e peri-urbana, ter muitos filhos 
continua a ser a principal forma de pro-
tecção social em Moçambique. Apenas 
com muitos filhos se pode garantir que 
durante a velhice pelo menos uns terão 
condições de sustentar os pais.

Tendo em vista que em muitos países 
o primeiro passo para uma redução da 
fertilidade consistiu no desenvolvimen-
to de um sistema de protecção social 
abrangente, encorajar-se-ia o GdM e os 
seus parceiros a desenvolver um sistema 
que permitisse uma vida digna a todos 
os idosos sem precisar de depender do 
número de filhos.
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6.2 Instrumentos legais nacionais para a promoção da igualdade de género

leI OU POlíTICA ObjeCTIVO – PONTO ChAVe

Constituição da República de moçam-
bique, aprovada pela assembleia da 
República em 2004 

é a lei base de toda a legislação moçambicana e estabelece o princípio da igualdade de 
género (artigo 36º) proíbe a discriminação ao estabelecer o princípio da universalidade e 
da igualdade no artigo 35º.

política de Género e estratégia da sua 
implementação, aprovada pelo Conselho 
de ministros em 2006 

marca a base legal para a criação de mecanismos institucionais que permitam assegurar a 
integração do género nos planos sectoriais. 

plano nacional para o avanço da mulher 
2010 –2014.

Coordenado pelo Conselho nacional para o avanço da mulher, tem a responsabilidade 
de coordenar e acompanhar a implementação das políticas e programas no âmbito da 
igualdade de género, aprovados pelo Governo. 

lei nº 19/97, lei de terras. Confere direitos iguais de uso e aproveitamento da terra às mulheres e aos homens (arti-
go 10º e 15º). 

lei 12/2004, lei da Família. estabelece uma total igualdade de género perante a lei, no casamento, divórcio, guarda 
das crianças e na divisão de bens.

lei 12/2007, lei do trabalho. Centrada na realização de trabalho por conta de outrem.

lei nº 6/2008, lei sobre o tráfico de 
pessoas. 

Criminaliza o tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças.

lei nº 29/2009, lei sobre a violência 
doméstica praticada contra a mulher.

Criminaliza a violência com base no género e a violência doméstica (artigo 1º) e conside-
ra-a um crime público (artigo 21º).

mecanismo multissectorial de atendi-
mento integrado à mulher Vítima de 
Violência, aprovado em Junho de 2012. 

desenvolve uma abordagem holística como resposta das instituições do Governo e da 
sociedade civil à violência praticada contra a mulher e a rapariga. 

despacho do ministério da Saúde sobre 
o atendimento integrado às Vitimas de 
Violência de Género, aprovado no dia 12 
de Janeiro de 2011 

estabelece os procedimentos a serem respeitados pelas unidades sanitárias no atendi-
mento às vítimas de violência baseada no género, a maior parte das quais mulheres e 
raparigas.
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leI OU POlíTICA ObjeCTIVO – PONTO ChAVe

Código penal, lei nº 35/2014 de 31 de 
dezembro 

traz importantes contribuições para a eliminação da discriminação contra a mulher, des-
criminaliza a homossexualidade e o aborto realizado dentro de 12 semanas de gestação.

estratégia e plano de acção de Género, 
ambiente e mudanças Climáticas, de 
Junho de 2010. 

estabelece os mecanismos para integração da perspectiva de género no sector do meio 
ambiente, com o objectivo de mitigar a adaptação às mudanças climáticas, e o uso 
sustentável dos recursos naturais, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, no 
geral, e das mulheres e das comunidades, em particular. 

estratégia de Género do Sector da 
educação e desenvolvimento Humano 
(2016-2020). 

tem como objectivo geral promover a igualdade de direitos e oportunidades para crianças, 
jovens e adultos de ambos os sexos no acesso à educação de qualidade e aos seus bene-
fícios.

estratégia de Género e plano de acção 
do Sector das pescas (2015 – 2019).

identifica as principais assimetrias de género no sector das pescas e estabelece acções 
estratégicas para abordá-las. 

estratégia de inclusão da igualdade de 
Género do Sector da Saúde, aprovada 
em Janeiro de 2009.

Visa reduzir a desigualdade e garantir o princípio de igualdade de acesso e uso dos Servi-
ços de Saúde por ambos os sexos. 

estratégia e plano de acão de Segurança 
alimentar e nutricional (2008-2015), 
aprovada em Setembro de 2007. 

estabelece os princípios a ser observados e as responsabilidades, a fim de garantir o 
usufruto do direito humano à alimentação, através do “acesso físico e económico aos 
alimentos necessários, de modo a que tenham uma vida activa e saudável”.

estratégia nacional de prevenção e 
eliminação dos Casamentos prematuros 
em moçambique (2015-2019), aprovada 
em dezembro de 2015.

Visa a criação de mecanismos multissectoriais ao nível local e nacional, conducentes à 
redução e eliminação dos casamentos prematuros. 

lei de prevenção e Combate às uniões 
prematuras, de Julho 2019.

estabelece os 18 anos como a idade mínima para ambos sexos contraírem matrimónio 
e determina punições de 2 até 8 anos de cadeia para funcionários públicos, autoridades 
tradicionais e religiosas, bem como pais e encarregados de educação que consentem um 
casamento de menores.
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6.3 Políticas e estratégias que regulam a protecção da saúde dos adolescentes e jovens 
 � Política Nacional da População (1999), que reconhece os direitos de todos os indivíduos decidirem quantos filhos querem ter e 

quando;

 � Política Nacional de Saúde Reprodutiva do Adolescente (2001); 

 � Política Nacional de Género (2006); 

 � Plano Estratégico do Sector da Saúde (2007-2012); 

 � Plano Nacional Integrado para o Alcance dos Objectivos 4 e 5 de Desenvolvimento do Milénio (2009-2012/5); 

 � Estratégia de Planeamento Familiar e Contracepção (2010 - 2015); 

 � Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva (2011); 

 � Vários planos estratégicos nacionais para o combate ao HIV e SIDA, sucessivamente implementados, com destaque para o Plano 
Nacional Estratégico de Combate ao HIV (PEN III, 2010) 

 � Estratégia para a Aceleração da Prevenção da Infecção pelo HIV (2010) 

 � Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros em Moçambique 2016-2019

6.4 Políticas e estratégias que regulam a saúde sexual e reprodutiva 
 � Departamento de Doenças não Transmissíveis / Direcção Nacional de Saúde Pública. Plano estratégico para a prevenção e contro-

lo do trauma e violência do Ministério da Saúde 2011-2015, (2011). Ministério da Saúde. 

 � Departamento de Promoção da Saúde. Estratégia Nacional para a Promoção da Saúde (2010). Ministério da Saúde. 

 � Departamento de Promoção da Saúde / Direcção Nacional de Saúde Pública. 

 � Departamento de Saúde Escolar (Ministério da Saúde / Ministério da Educação). Estratégia de Promoção da Saúde e Prevenção de 
Doenças na Comunidade Escolar (2009). Ministério da Saúde. 

 � Direcção Nacional de Saúde Pública. Estratégia de Planeamento Familiar e Contracepção 2010-2015 (2020), (2010). Ministério da 
Saúde. 

 � Direcção Nacional de Saúde Pública. Estratégia Nacional para a Promoção da Saúde, (2010). Ministério da Saúde. 

 � Direcção Nacional de Saúde Pública. Plano Integrado para o Alcance dos Objectivos 4 e 5 de Desenvolvimento do Milénio. 2009-
2012 (2015), (2009). Ministério da Saúde. 

 � Direcção Nacional de Saúde Pública. Plano Operacional de Saúde Neonatal e Infantil em Moçambique 2008-2010, (2007). 
Ministério da Saúde. 

 � Direcção Nacional de Saúde Pública. Política Nacional de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, (2011). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Plano Estratégico do Sector da Saúde: 2007-2012 (2008). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, (2011). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Estratégia de Casas de Espera para Mulheres Grávidas, (2009). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Estratégia para o Fortalecimento das Intervenções da Parteira Tradicional, (2008). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Plano Integrado Para o Alcance dos Objectivos 4 e 5 de Desenvolvimento do Milénio 2009 – 2012 (2015), 
(2008). Ministério da Saúde. 

 � Ministério da Saúde. Parceria Nacional para a Promoção da Saúde Materna, Neonatal e Infantil, (2009). Ministério da Saúde. 


