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Garantir direitos e
escolhas para todos.
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MENSAGEM DA
REPRESENTANTE
O presente Relatório Anual de 2017 reflecte
o compromisso contínuo do UNFPA
Moçambique em relação à sua missão
central de “oferecer um mundo em que cada
gravidez é desejada, cada parto é seguro
e o potencial de cada jovem é realizado”.
O relatório amplia as vozes das mulheres
e jovens e as histórias de mudança por
detrás da sua busca de um desenvolvimento
inclusivo e socioeconómico. Com base no
lema “não deixar ninguém para trás”, o
UNFPA continua a defender a causa dos
que não conseguiram reivindicar os seus
direitos e dos que foram esquecidos em
Moçambique, em especial os jovens.
Para podermos tirar proveito do dividendo
demográfico predominantemente jovem
do país, precisamos garantir que a saúde e
direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) dos
jovens sejam respeitados. A capacidade
das raparigas e mulheres controlarem a sua
própria fertilidade é fundamental para o seu
empoderamento e igualdade e encontra-se
no centro do desenvolvimento inclusivo e
socioeconómico de Moçambique. Quando
uma rapariga ou mulher pode planear a
sua família, ela tem uma base sólida a
partir da qual pode planear o resto da sua
vida. Proteger e promover os seus direitos
reprodutivos – incluindo o direito de decidir
o número, o momento e o espaçamento dos
seus filhos são aspectos fundamentais para
garantir a sua liberdade para participar de
forma mais plena e igual na sociedade, assim
como no seu desenvolvimento económico.
Por conseguinte, vale a pena destacar o
progresso promissor registado na Taxa de
Prevalência de Contraceptivos (CPR) de
Moçambique nos últimos anos. A utilização
de métodos modernos aumentou de 25,3%
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em 2015 para 31% em 2017. Quando
centenas de raparigas como a Nilda (14
anos) testemunham que o planeamento
familiar as ajuda a assumir o controlo das
suas vidas, a seguir os seus sonhos e a
prevenir a gravidez enquanto ainda crianças
nos distritos que beneficiam do apoio do
UNFPA, podemos confirmar que estamos a
trilhar o caminho certo.
A partir deste momento, os Escritórios do
UNFPA em Moçambique, em colaboração
com o Governo, as agências irmãs das
Nações Unidas e os nossos parceiros de
implementação estão empenhados em
pôr termo à necessidade não satisfeita de
planeamento familiar, de acabar com as
mortes maternas evitáveis e pôr fim às
práticas prejudiciais contra as raparigas
e mulheres. Continuaremos a produzir
dados populacionais exactos e baseados
em evidências com vista a influenciar
a planificação e políticas nacionais, a
programação do UNFPA e também a
documentar onde o progresso é registado
e onde são necessários esforços renovados
para salvar as vidas das mães, qualquer que
seja a sua idade, garantir a gravidez por
opção e capacitar e aproveitar o potencial da
próxima geração de Moçambique.

Andrea Wojnar, UNFPA Representative

Estamos empenhados em pôr termo
à necessidade não satisfeita de
planeamento familiar, de acabar
com as mortes maternas evitáveis
e pôr fim às práticas prejudiciais
contra as raparigas e mulheres.

CONTEXTO DO PAÍS
Moçambique registou um crescimento
populacional sem precedentes nos últimos
anos, tendo passado de 16 milhões de
habitantes em 1997 para cerca de 29
milhões em 2017, estimando-se que atinja
os 46 milhões em 2040 (INE, Censo de
2007). A população de Moçambique é
notavelmente jovem, com 65% com idade
inferior a 25 anos e 46% com menos de 15
anos. O foco dos debates actuais incide na
maneira como o país pode maximizar as
oportunidades para capturar o dividendo
demográfico e o recurso valioso que é a
vantagem da juventude.
O país possuí uma das economias mais
dinâmicas de África; está a crescer a
um ritmo impressionante desde o fim
de uma guerra civil de 16 anos, em
1992. Todavia, não trouxe uma redução
significativa nas desigualdades e o Índice do
Desenvolvimento Humano de 2016 classifica
Moçambique na 181ª posição de 188 países.

de as raparigas e mulheres jovens se
desenvolverem e atingirem o seu pleno
potencial.
O rácio de mortalidade materna situa-se
actualmente nos 408 por 100.000 nados
vivos, com apenas 3% das mulheres com
complicações obstétricas a terem acesso
a cuidados obstétricos de emergência.
Todavia, o país registou um aumento
significativo na Taxa de Prevalência de
Contraceptivos referente aos métodos
modernos (mCPR) de 11,3% em 2011 (IDS
2011) para 25,3% e 2015 (IMASIDA 2015)
e para 31% em 2017 (Track 2020) nos
métodos modernos de Moçambique.
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Moçambique é um país marcado por
disparidades de género acentuadas,
incluindo uma discriminação enraizada,
práticas nocivas, tais como o casamento
infantil, em que uma de duas raparigas
estão casadas antes dos 18 anos. A
violência baseada no género generalizada,
a feminização da epidemia do HIV, em
que a sua prevalência é 3 vezes maior
no seio das raparigas e mulheres jovens
com idades compreendidas entre os 15 e
os 24 anos do que nos rapazes e homens
jovens; e taxas elevadas de gravidez na
adolescência, com 46% das raparigas dos 15
aos 19 anos grávidas ou mães são aspectos
que estão a aprofundar as disparidades de
género. O controlo limitado da sua vida
sexual e reprodutiva impede a possibilidade
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O UNFPA EM MOÇAMBIQUE
Neste momento, o UNFPA encontrase a implementar o seu 9º Programa
Nacional 2017-20 (CPD, com foco
na saúde sexual e reprodutiva, nos
adolescentes e jovens, no género
e na dinâmica populacional). Com
o objectivo de “garantir direitos e
escolhas para todos,” o trabalho do
UNFPA em Moçambique está alinhado
com o Quadro das Nações Unidas para
a Assistência ao Desenvolvimento
(UNDAF) 2017-2020, que combina
os esforços de 21 agências da ONU

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

activas no país, em conformidade com
o princípio de “Delivering as One” e
a Parceria Global para a Cooperação
Efectiva. O CPD reflecte os instrumentos
de desenvolvimento nacionais e
internacionais, nomeadamente o Plano
Quinquenal do Governo 2015-19, o
Plano Estratégico do UNFPA 2018-21,
a Conferência Internacional sobre a
População e Desenvolvimento (CIPD)
e os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (Agenda 2015-2030).

IGUALDADE
DE GÉNERO

PARCERIAS
PARA OS
OBJECTIVOS

Prioridades
•
•

•
•
•

6

Aumentar a procura de serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR),
incluindo o planeamento familiar;
Fortalecer o sistema de saúde: sistema de informação, mecanismos
de financiamento, programa de saúde materna e cadeia logística de
medicamentos;
SDSR e empoderamento das raparigas adolescentes;
Prevenção e resposta à violência baseada no género (VBG);
Capacitação institucional, nomeadamente para a geração e análise de dados
e resiliência em contextos humanitários.
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DESTAQUES DE 2017
$17,085,433 mobilizados em financiamento total.
O Censo Geral da População e Habitação de 2017 foi concluído com sucesso, com
cobertura de todas as áreas do país, tendo o UNFPA assumido um papel de vanguarda
com o financiamento do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino
Unido (DFID), Noruega e Itália.

Uma redução do número de casamentos infantis e de gravidezes na
adolescência nas províncias alvo do UNFPA, com financiamento da Suécia, em
colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Entidade das
Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres (ONU
Mulheres).
Aumento da Taxa de Prevalência de Contraceptivos de métodos modernos (mCPR)
de 11,3% em 2011 (IDS 2011) para 31% em 2017 (Track 2020).
O UNFPA implementou com sucesso o programa de planeamento familiar baseado
nos direitos e na comunidade (KIMCHI), em colaboração com a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, com financiamento da Coreia do Sul.

Primeiro programa abrangente de fístula obstétrica, liderado pelo Ministério da
Saúde, em colaboração com o UNFPA, com fundos do Governo do Canadá.

Três centros regionais de assistência integrada à VBG totalmente operacionais
utilizando mecanismos de coordenação multi-sectorial.

EM DEFESA DOS SEUS DIREITOS
História de mudança de uma mulher
“Agora sou uma mulher jovem fortalecida.
Sei como me proteger e como defender
os meus direitos que não sabia que tinha,”
partilha Márcia (19 anos). “Nunca tinha
ouvido falar de contraceptivos antes de
conhecer a mentora da minha comunidade
e de ser membro da Rapariga Biz”, explica
Márcia. Ela tinha 17 anos, estava fora
da escola e estava no seu 4º mês de

gravidez quando se juntou à Rapariga Biz.
Encontrava-se num casamento forçado, com
consentimento da mãe, e muitas vezes era
forçada a ter relações sexuais com o marido
contra a sua vontade. Sentia-se sozinha, sem
ninguém a quem recorrer.
“A minha mentora é tudo para mim. Ela
sempre me apoiou durante as situações

UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017
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difíceis que enfrentei. Acompanhou-me
para os Serviços Amigos de Adolescentes
e Jovens (SAAJ) para consultar uma
enfermeira sobre o uso de contraceptivos.
Também me incentivou a regressar à escola
e a correr atrás dos meus sonhos”, diz
Márcia. A mentora também convenceu a
mãe da Márcia a deixá-la voltar a viver com
ela.
Muitas raparigas como a Márcia crescem
consideravelmente em resultado das sessões
sobre habilidades para a vida: “A mentora
ensinou-nos a defender-nos a nós próprias
e a tomar decisões saudáveis. Agora sei
dizer não e que usar o contraceptivo é
meu direito,” diz Márcia. Agora ela divide
o que aprendeu no espaço seguro com
outras raparigas da sua comunidade –
especialmente em relação à necessidade de
as mulheres se defenderem e de tomarem
uma posição firme contra os homens.

A Márcia sonha em trabalhar num banco
para poder sustentar-se a si própria e à filha.
A sua mentora, Jorgina, sente-se orgulhosa
de ver a sua transformação, tendo deixado
de sofrer no casamento e passado a ser
uma mulher jovem fortalecida que frequenta
a escola e aponta para como a Márcia
constitui uma inspiração para outras
raparigas adolescentes da sua comunidade.

Agora sou uma mulher
jovem fortalecida. Sei
como me proteger e como
defender os meus direitos
que não sabia que tinha.
Marcia Felizanda Marcelino (19 anoss),
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Estar curada da fístula obstétrica
trouxe-me uma nova esperança.
A minha experiência traumática
do parto motivou-me a ajudar a
prevenir a gravidez na adolescência
na minha comunidade.
Vanda Antonio Maulena (24 anos)
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GARANTIR DIREITOS
REPRODUTIVOS PARA TODOS
Os serviços de saúde reprodutiva acessíveis
e de alta qualidade salvam vidas. O Governo
de Moçambique está empenhado em
atender às necessidades de saúde sexual e
reprodutiva, o que está reflectido no Plano
Estratégico do Sector da Saúde (2014-19),
que definiu como sua primeira prioridade
“acelerar o progresso na redução da
mortalidade materna e neonatal, incluindo a
redução das taxas de fecundidade globais”.
Em conformidade com a Estratégia Global
Cada Mulher, Cada Criança e com o
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 3, “garantir vidas saudáveis e
promover o bem-estar de todos em todas as

idades”, o UNFPA presta apoio significativo
ao Governo na realização destes esforços,
designadamente através de advocacia de
alto nível e de assistência técnica prestada
a um programa nacional de formação
abrangente para a área de saúde materna
; disponiblidade de contraceptivos e
medicamentos essenciais de saúde materna
e reprodutiva; planeamento familiar de base
comunitária; prevenção e tratamento da
fístula obstétrica; Vigilância e Resposta às
Mortes Perinatais; assim como Cuidados
Obstétricos e Neonatais de Emergência
(CONEm).

Rácio de Mortalidade Materna: 408 por 100.000 nados vivos (IDS, 2011)

100.000
408

Rácio de Mortalidade Materna em jovens de 15-24 anos: 450
por 100.000 nados vivos (IDS, 2011)

100.000
450

Mulheres com complicações obstétricas com acesso a cuidados
obstétricos de emergência: 13% (IMASIDA, 2015)

100%
13%

Taxa de Prevalência de Contraceptivos: 25% em raparigas
adolescentes e mulheres entre 15-49 anos (IMASIDA, 2015)

100%
25%

Necessidade não satisfeita de planeamento familiar: 23% em
raparigas adolescentes e mulheres entre 15-49 anos (IMASIDA, 2015)
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100%
23%

OFERECER UM MUNDO EM
QUE CADA PARTO É SEGURO
Em Moçambique, cerca de 20% das
mortes maternas ocorrem em raparigas
adolescentes que não completaram o seu
vigésimo ano de vida. O parto numa idade
precoce está associado a maiores riscos de
saúde para a mãe.
Em países como Moçambique, as
complicações decorrentes da gravidez e do
parto, incluindo a fístula obstétrica (FO),
são a principal causa de morte de raparigas
e mulheres jovens dos 15 aos 19 anos.
Em locais que registam uma mortalidade
materna elevada, a fístula obstétrica pode
ocorrer a uma taxa de dois a três casos de
FO por 1.000 gravidezes.
Um resultado importante dos esforços
incansáveis do UNFPA ao longo do ano

de 2017 foi o acordo assinado em apoio
ao programa de saúde materna devido
à advocacia e mobilização de parceiros,
levadas a cabo pelo UNFPA, para incentivar
a força de trabalho de saúde materna
Um segundo resultado importante foi o
endosso por parte do Governo do Programa
Conjunto DFID ONU para a Saúde (20172020). O programa faz parte do caso
de investimento em Saúde Reprodutiva,
Materna, Neonatal, Infantil e do Adolescente
e Nutrição (SRMNIA/N) para acções
inteligentes, sustentáveis e em larga escala
com vista a melhorar a saúde da mulher e
da criança em Moçambique. Financiado pelo
DFID, as agências da ONU envolvidas neste
programa são o UNFPA, o UNICEF e a OMS.

Principais Resultados

236

Enfermeiras de saúde materno-infantil iniciaram a formação em 2017

121

Ambulâncias motorizadas adquiridas para referência de emergência
de mulheres grávidas: beneficiaram 3.163 mulheres grávidas

11

Bases de Dados Nacionais para mortes maternas e neonatais instaladas
em todas as províncias para identificar e combater as causas

540

Número de mulheres que foram submetidas a cirurgia para

32

Provedores de saúde submetidos à formação em trabalho em
matéria de reparação da fístula obstétrica

corrigir a fístula obstétrica

UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017
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Melhorar a
Qualidade da Força
de Trabalho de
Enfermeiras de
Saúde Materna
Infantil em Tete
A distribuição insuficiente e desigual da
força de trabalho qualificada em saúde
materno- infantil , a gestão ineficiente da
cadeia de distribuição de medicamentos
vitais que salvam vidas, bem como a
disponibilidade limitada de serviços de
cuidados obstétricos de emergência

básicos e completos contribuem para
os elevados índices de mortalidade e
morbilidade maternas. O programa
apoiado pelo UNFPA na província de
Tete pretende aumentar o acesso a
serviços de saúde sexual e reprodutiva
de qualidade, garantindo a afectação de
pessoal qualificado em saúde materno
-infantil nas unidades sanitárias através
da capacitação institucional do Instituto
de Ciências de Saúde (ICS) de Tete e a
capacitação imediata de enfermeiras de
saúde materno-infantil. Financiado pelo
Governo da Flandres a partir de 2017, o
programa também inclui a colaboração
Sul-Sul entre o Ministério da Saúde de
Moçambique e o Ministério da Saúde de
Cuba.

Promoção da Saúde e Direitos
Reprodutivos da Mulher e da Rapariga
Através da Prevenção e Tratamento da
Fístula Obstétrica
Em 2017, o UNFPA liderou os esforços
com vista a desenvolver o primeiro
programa nacional de fístula obstétrica,
no valor de $4,5 milhões financiados pelo
Canadá, em parceria com o Ministério
da Saúde. O objectivo geral é melhorar
o bem-estar das raparigas e mulheres
que vivem com a fístula obstétrica em
Moçambique através do melhor acesso
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à reparação cirúrgica compreensiva da
fístula obstétrica, reintegração social e
intervenções preventivas direccionadas.
O UNFPA continua a ser um parceirochave do Ministério da Saúde nos seus
esforços com vista a implementar a
Estratégia Nacional de Prevenção e
Tratamento da Fístula Obstétrica 201215 (2020).

Oferecer um Mundo em que cada Gravidez é
Desejada
O acesso ao planeamento familiar seguro e
voluntário é um direito humano e é fulcral
para se conseguir a igualdade de género,
o empoderamento da mulher e a redução
da pobreza. Ao longo de 2017, o UNFPA
prestou apoio na provisão de informação e
serviços sobre o planeamento familiar, o que
contribuiu para um aumento significativo

Track2020

2017

IMASIDA

2015

DHS 2011

2011

na Taxa de Prevalência de Contraceptivos
referente a métodos modernos (mCPR) de
25,3% em 2015 (IMASIDA 2015) para 31%
em 2017 (Track2020). Isto demonstra um
progresso promissor rumo ao alcance da
meta de 34% do PF2020.

31%
25.3%
11.3%
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A Estratégia Nacional de Planeamento
Familiar e Contracepção 2011-2015
(2020) coloca uma ênfase específico nos
adolescentes e jovens. O Compromisso
2020 de Planeamento Familiar de
Moçambique também tem como objectivo
aumentar a utilização de métodos

20

30

40

contraceptivos modernos por todos os
adolescentes com idades compreendidas
entre os 15 e os 19 anos de 14,1% (IMASIDA,
2015) para 19,3% em 2020 e de 26,7%
(IDS, 2011) para 50% em 2020 para
adolescentes sexualmente activos não
casados dos 15 aos 19 anos.

Compromisso do Planeamento Familiar 2020 de
Moçambique na Cimeira do Planeamento Familiar de
Londres em Julho de 2017
1.

2.

Aumentar o uso de métodos
contraceptivos modernos para
todos os adolescentes de 15-19 anos
de 14,1% 2015 para 19,3% e para
adolescentes sexualmente activos
não casados de 26,7% (2011) para
50% em 2020.
Prestar serviços de SSR (informação e

contraceptivos) em todas as escolas
secundárias até 2020.
3.

Garantir que 30% de todas as
unidades sanitárias do país utilizem
o sistema de gestão de stocks
electrónico para a gestão de insumos,
incluindo contraceptivos, até 2020.

UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017
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Principais Resultados

90

Por cento das unidades sanitárias ofereceram pelo menos
cinco métodos contraceptivos modernos

de saúde treinados na provisão de métodos
129 Provedores
contraceptivos modernos
339 Clínicas móveis implementadas
90,395 Utilizadores alcançados

73%
21

Maior cobertura da formação em matéria de inserção e
remoção de implantes nas unidades de cuidados de saúde
primários de 40% em 2012 para 73% em 2017 (GDS 2017)
Comités de saúde com um total de 285 membros foram treinados
em integração do planeamento familiar noutros serviços e
monitoria de novas abordagens ao nível comunitário.

Boa Prática: Planeamento Familiar de Base
Comunitária
O projecto de planeamento familiar
baseado na comunidade (KIMCHI)
apoiado pelo UNFPA e direccionado
à província de Cabo Delgado, com
financiamento da Agência de Cooperação
Internacional da Coreia (KOICA),
que apoiou a provisão de métodos
de planeamento familiar nos centros
de saúde e para as comunidades.
A abordagem de base comunitária
inclui clínicas móveis, planeamento
familiar baseado nas escolas, feiras
de saúde comunitária, promoção
porta a porta por agentes polivalentes
elementares, diálogos comunitários e
rádios comunitárias a promoverem o

14
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planeamento familiar.
Esta abordagem ajudou a garantir o
cumprimento dos direitos reprodutivos
dos jovens, aos homens e mulheres a
decidir se engravidam ou não, o número,
o momento e o espaçamento dos seus
filhos, bem como a prevenção da gravidez
de risco na adolescência. “Um aspecto
fundamental para sustentar as tendências
positivas na aceitação do planeamento
familiar é garantir a disponibilidade de
métodos modernos para responder à
nova procura das comunidades,” afirma
Rabia Cartela Picero, Enfermeira de Saúde
Materno-infantil.

AGENTES POLIVALENTES
ELEMENTARES AUMENTAM A ADESÃO
AO PLANEAMENTO FAMILIAR
Uma história de mudança

© UNFPA MOZAMBIQUE

Os agentes polivalentes elementares e
os activistas do planeamento familiar são
treinados para defender as vantagens
económicas de saúde decorrentes da
utilização do planeamento familiar para
um maior bem-estar dos jovens, mulheres
e famílias – e também informá-los sobre o
possível efeito colateral de cada método.
Ao mesmo tempo, eles fornecem três dos
métodos modernos de planeamento familiar:
a pílula, o preservativo e a injecção.
Antigamente, os métodos tradicionais de
planeamento familiar implicavam que o
homem tivesse relações sexuais com uma
outra mulher para dar descanso à sua
esposa. Esta prática foi agora substituída

por métodos modernos de planeamento
familiar. Os agentes polivalentes
elementares continuam a trabalhar no
sentido de combater os mitos existentes: a
crença de que alguns métodos provocam o
sangramento, que as mulheres optam por
usar contraceptivos porque são prostitutas
e outras receiam que poderão não conseguir
ter filhos se adoptarem um método de
planeamento familiar.
Um outro desafio com que os agentes
polivalentes elementares se confrontam é
o facto de o chefe de família muitas vezes
querer garantir mais filhos no clã, o que
pressiona e cria expectativas sobre as
raparigas e mulheres jovens.

Nunca tínhamos ouvido falar de
planeamento familiar antes de
conhecermos o agente polivalente
elementar. Queríamos parar de
ter filhos mas não sabíamos como.
Agora usamos um contraceptivo
injectável e a minha mulher pode
recuperar as suas forças.
Jaime Inácio
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A distribuição dos kits de
dignidade fortaleceu-nos.
Emilia Eugenio (16 anos)
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SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Moçambique ocupa a terceira posição
entre os países mais afectados por perigos
relacionados com o clima devido à sua
localização geográfica e topografia plana.
Mais de 60% da população vive ao longo
da costa e, por conseguinte, é altamente
vulnerável a ciclones e tempestades
recorrentes.
O UNFPA está a liderar o grupo de
protecção e continua a reforçar os actores
humanitários para que combatam a
violência baseada no género. Apoiamos
a capacitação do Instituto Nacional de
Gestão das Calamidades, o Ministério da
Saúde e o Ministério do Género, Criança
e Acção Social para permitir a elaboração

de Planos de Contingência que abordem
a saúde sexual e reprodutiva, incluindo o
género, ao nível nacional e nos seis distritos
mais propensos a desastres da província de
Nampula.
Em face do ciclone Dineo, que fustigou as
províncias de Inhambane e Gaza em 2017,
que destruiu casas, hospitais e escolas e
afectou, de forma devastadora, 150.000
pessoas e as colocou numa situação de
extrema pobreza, o UNFPA apoiou a
ajuda humanitária e o empoderamento de
mulheres e raparigas vulneráveis em idade
reprodutiva através do fornecimento de
serviços de saúde sexual e reprodutiva.

© UNFPA MOZAMBIQUE

Aprendemos sobre a
saúde menstrual e outras
questões de saúde sexual
e reprodutiva que nunca
tínhamos discutido na
escola. Durante a sessão,
sentimo-nos à vontade
para discutir e trocar
ideias.
Emilia Eugenio (16 anos)
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Resposta do UNFPA ao Ciclone Dineo

110,112
33
467
52
67,646

Pessoas alcançadas através de sessões de VBG
nas escolas e comunidades
Provedores de saúde treinados em protocolos da VBG e
mecanismos de referência
Casos de VBG tratados
Número de maternidades funcionais com Cuidados
Obstétricos de Emergência Básicos (COEmB)
Número de mulheres grávidas que têm acesso a serviços de
maternidade funcionais

UNFPA Apoia Raparigas e Mulheres Deslocadas Internamente
Em resultado de conflitos registados nas
zonas Centro e Norte de Moçambique, o
UNFPA apoiou 2.000 raparigas e mulheres
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deslocadas internamente com kits de
dignidade nos distritos de Maringwe (Sofala)
e Mossurize.

© UNFPA MOZAMBIQUE

Quero uma comunidade livre
dos casamentos infantis, uma
comunidade livre da gravidez
precoce, eu quero viver numa
comunidade onde toda a gravidez
e o casamento são desejados.
Lucilia Alima (21 anos)
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EMPODERAMENTO DA
NOVA GERAÇÃO
Para realizar o pleno potencial dos
adolescentes e jovens, o UNFPA está
empenhado em garantir o seu acesso à
saúde sexual e reprodutiva e o cumprimento
dos seus direitos. Através destes esforços,
o UNFPA trabalha com vários parceiros
em Moçambique, nomeadamente jovens
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mentores, activistas e educadores de
pares, organizações da sociedade civil,
instituições do Governo e outras agências
das Nações Unidas com vista a garantir
políticas e programas que abordem questões
fundamentais e os desafios enfrentados
pelos adolescentes e jovens.

Casamento Infantil: 48,2% das mulheres jovens de 20-24 anos estavam
casadas antes de completarem 18 anos e 14,3% antes dos 15 anos (IDS, 2011)

48.2%

Gravidez na Adolescência: 46,4% das raparigas adolescentes entre os
15-19 anos estão grávidas ou são mães (IMASIDA, 2015)

46.4%

Taxa de fecundidade do adolescente: 194 nascimentos por 1.000
raparigas adolescentes de 15-19 anos (IMASIDA, 2015)

194

Planeamento Familiar nas Raparigas Adolescentes: a taxa de prevalência
de contraceptivos nas raparigas adolescentes é de 14,1% (IMASIDA, 2015)

14.1%

Conhecimento de SSR: 70% dos jovens de 15-24 anos têm conhecimento
da SSR, direitos e prevenção do HIV (IMASIDA, 2015)

70%

UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017

100%

100%

1000

100%

100%

FAZER AVANÇAR A AGENDA
DOS JOVENS EM MOÇAMBIQUE
Fortalecer a geração vindoura constitui
uma agenda multi-sectorial e o UNFPA
desempenha um papel fundamental na
adopção de uma abordagem multi-sectorial
mais holística e integrada em relação
aos adolescentes e aos direitos humanos
baseados na juventude através de diferentes
intervenções, designadamente:
•

Revitalizar o CIADAJ – Comité
Interministerial (de Apoio ao
Desenvolvimento dos Adolescentes e
Jovens) para liderar e apoiar todas as
iniciativas multi-sectoriais ligadas aos
adolescentes e jovens do país.

•

Promover a apropriação e o apoio
do Governo ao Plano de Acção da

Rapariga Biz
O UNFPA lidera o primeiro programa
conjunto das Nações Unidas em Moçambique
para as raparigas adolescentes “Rapariga
Biz”, que reflecte a atenção global renovada
prestada à agenda da igualdade. Com base
na noção de “não deixar ninguém para trás”,
a iniciativa Rapariga Biz, lançada em Maio
de 2016 e com o fim previsto para Abril
de 2020, pretende abranger as raparigas
adolescentes e mulheres jovens mais
vulneráveis do país de idades compreendidas
entre os 10 e 24 anos através de uma
abordagem holística e integrada baseada
nos direitos humanos, em colaboração com a
UNESCO, o UNICEF e a ONU Mulheres.
A iniciativa Rapariga Biz está a ser
implementada através da estrutura do
programa de saúde sexual e reprodutiva a
nível nacional de Moçambique “Geração Biz”,
sob a liderança do Ministério da Juventude e
Desportos, em colaboração com o Ministério
da Saúde, da Educação e Desenvolvimento
Humano, da Justiça e do Género, Criança e
Acção Social.

Revisão Periódica Universal (UPR) de
Moçambique, bem como a participação
dos jovens na sua elaboração. A UPR é
um mecanismo que facilita a avaliação
do cumprimento das obrigações e
compromissos de direitos humanos de
cada Estado Membro das Nações Unidas
com a finalidade de melhorar a situação
dos direitos humanos no terreno.
•

Iniciar e liderar a Rede Interagências
da Juventude da ONU (UN IYAND),
com a participação de seis agências das
Nações Unidas, que se tornou um espaço
estratégico no seio da ONU para uma
discussão e programação multi-sectoriais
relacionadas com os adolescentes e
jovens de Moçambique.

A Rapariga Biz pretende capacitar as
raparigas e mulheres jovens para que tomem
decisões informadas sobre a sua saúde e
direitos sexuais e reprodutivos através do
empoderamento e da informação sobre
a saúde sexual e reprodutiva, igualdade
de género, direitos humanos, liderança,
cidadania e habilidades para a vida.
O objectivo geral é reduzir os casos
de casamentos infantis e gravidez na
adolescência em conformidade com o
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 3:
Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades, e o
Objectivo 5: Alcançar a igualdade de género e
empoderar todas as mulheres e raparigas.
A Rapariga Biz, que mereceu o
reconhecimento regional e mundial, é
financiada pela Agência Sueca para o
Desenvolvimento Internacional (ASDI),
juntamente com uma contribuição do
Programa Global UNFPA-UNICEF para
Acelerar a Acção para Acabar com o
Casamento Infantil.
UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017
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Principais Resultados

98,083
2,299
49,568
1,506
1,453
110
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Raparigas e mulheres jovens entre os 10-24 anos foram
emponderadas com conhecimentos, habilidades e tem a sua voz
ouvida sobre a sua SDSR nos espaços seguros
Mentoras treinadas e empoderadas
Raparigas e mulheres jovens que visitaram os serviços amigos dos
jovens adoptaram pelo menos um método de planeamento familiar
diferente do preservativo (78%)
Casos de casamentos infantis com 53 (0,1%), em comparação com
a média provincial (14%)
Casos de raparigas em casamentos infantis em comparação com a
média nacional (17%)
Casos de gravidez precoce, raparigas dos 15-19 anos, comparados
com 46% das raparigas da mesma idade a nível nacional.
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Boa Prática: Planeamento Familiar de Base
Comunitária
A mentoria sob o modelo de espaço
seguro fica no coração a abordagem
holística e integrada baseada em direitos
humanos do programa Rapariga Biz. As
mentoras são mulheres jovens entre os
15 e os 24 anos que frequentam a escola
secundária e tem experiência como
activistas ou educadores de pares.
As mentores estão a liderar a mudança
ao nível da comunidade: cada mentora
trabalha com 30 raparigas vulneráveis
por um período de 4 meses em sessões
semanais, nos chamados espaços seguros
na comunidade.
Nos espaços seguros, elas discutem e
compartilham questões relacionadas
com a saúde sexual e reprodutiva,
direitos humanos, cidadania e habilidades

da vida. Mentoria é uma abordagem
para desenvolvimento pessoal e
empoderamento. As mentoras são
modelos que as raparigas e mulheres
jovens podem se identificar com elas
são campeãs com papéis diferentes
para o empoderamento de género; elas
fornecem um sistema de apoio fora
dos espaços seguros e elas ajudam,
inspiram e motivam as raparigas e as
mulheres jovens para se informarem e
fazer escolhas informadas e saudáveis 
relacionadas à sua vida, incluindo saúde
sexual e reprodutiva. Finalmente, as
mentoras do Rapariga Biz actuam como
pontos de referência entre as raparigas
e as mulheres jovens no programa e nos
serviços de justiça, educação e de saúde.
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Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens
Boa Prática: Planeamento Familiar Baseado
na Escola
O UNFPA promove intervenções de
comunicação para a mudança social e de
comportamento baseada em evidências,
combatendo as barreiras das normas
sociais que se colocam à saúde sexual
e reprodutiva do adolescente. Uma
iniciativa fundamental é a cobertura
da saúde sexual e reprodutiva do
adolescente (SSRA) e o fornecimento de
contraceptivos nas escolas secundárias,
liderada pelo Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano. O
fornecimento de serviços de planeamento
familiar baseado na escola revelou ser

uma abordagem rentável em termos
de custos e relevante para influenciar
as atitudes e os comportamentos dos
adolescentes e jovens. Uma vez por mês,
uma enfermeira de Saúde Materno-infantil
fornece informação e serviços de SSRA nas
escolas secundárias, garantindo também a
referência aos serviços amigos dos jovens.
Moçambique encontra-se entre um dos
poucos países de África que fornecem
contraceptivos para adolescentes e jovens
nas escolas e a intervenção produziu um
progresso promissor.

Principais Resultados
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226,572

Adolescentes e mulheres jovens de idade igual ou superior a 15 anos
foram alcançados por serviços de planeamento familiar nas 298
escolas alvo em 2017.

214,451

Novos utilizadores de PF em resultado do planeamento familiar baseado
na escola. Representa 8% do total de novos utilizadores no país.
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Informação e Aconselhamento em SSR
Uma outra intervenção apoiada pelo
UNFPA que visa influenciar as atitudes e
comportamentos dos adolescentes e jovens
em relação a um maior acesso à informação
e aconselhamento abrangentes sobre a
saúde sexual e reprodutiva é a iniciativa SMS
Biz. Liderada pelo UNICEF e em parceria
com o UNFPA e o Instituto Nacional da
Juventude, a iniciativa SMS Biz tem como
alvo adolescentes e jovens dos 10 aos 24
anos, com aconselhamento e informação
de par para par sobre a SSRA através de
uma tecnologia para o desenvolvimento
(technology for development – T4D)
baseada em SMS.

140,063

Adolescentes foram capacitados para aceder à informação e
aconselhamento sobre a SSRA.

Todas as mentoras do Rapariga Biz foram
treinadas durante o ano de 2017 para usar
a SMS Biz nas suas sessões semanais
de mentoria, que lhes proporcionaram
uma fonte imediata de informação e

conhecimentos adicionais relacionados
com uma determinada questão ligada à
saúde sexual e reprodutiva. Elas também
encaminham as raparigas e mulheres jovens
que beneficiam da sua mentoria para o
serviço SMS Biz.
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Pôr Fim às Crianças-Noivas

Quero tornar-me
independente e livre dos
males e expectativas
colocados sobre as
raparigas da minha
comunidade. Resisti à
tentativa da minha mãe
de me casar aos 16 anos
porque não queria perder
a oportunidade de ter uma
educação.
Lídia Sualé Saide (17 anos)
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às crianças-noivas (concubinas) no país.
“Nós somos iguais aos rapazes e também
podemos contribuir para a sociedade”,
afirma Lídia Sualé Saide, de 17 anos de idade.
A Lídia sabe o que significa defender as
suas convicções. Há um ano, ela recusou
a tentativa da mãe de a casar. Disse
que queria ser médica. “Quero tornarme independente e livre dos males e
expectativas colocados sobre as raparigas
da minha comunidade. Resisti à tentativa da
minha mãe de me casar aos 16 anos porque
não queria perder a oportunidade de ter uma
educação”, explicou. “Como mentora, quero
utilizar a minha experiência para incentivar
e apoiar as outras raparigas a fazerem as
escolhas certas na vida”.

© UNFPA MOZAMBIQUE

Em resposta ao Programa Global do
UNFPA-UNICEF para Acelerar a Acção
para Acabar com os Casamentos Infantis, a
contribuição fundamental do UNFPA para
a sua implementação em Moçambique
é a iniciativa Rapariga Biz. O UNFPA
desempenha ainda um papel primordial, em
colaboração com o UNICEF, na prestação
de apoio técnico ao Ministério do Género,
Criança e Acção Social para implementar
a Estratégia Nacional de Prevenção e
Eliminação dos Casamentos Infantis.
Neste âmbito, o UNFPA lidera os esforços
tendentes a estabelecer um quadro de
monitoria e avaliação robusto e deu um
contributo muito importante em 2017
para a campanha nacional dos órgãos de
informação sobre o casamento infantil e para
a Estratégia C4D com vista a complementar
os esforços nacionais destinados a pôr termo
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O Censo de 2017 irá enriquecer o
stock de dados sociodemográficos
disponíveis e permitir que os
responsáveis pela tomada de
decisões elaborem planos e
programas e acompanhem o
progresso com base em evidências.
Rosário Fernandes, Presidente do Instituto Nacional
de Estatística (INE).
UNFPA Moçambique Relatório Anual 2017
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GERAÇÃO DE DADOS SOBRE
A DINÂMICA POPULACIONAL

Censo 2017
O UNFPA apoiou a conclusão bem-sucedida
do Recenseamento da População e Habitação de 2017, que representa a maior fonte
de dados referentes à população colectados
em Moçambique e disponibiliza ao Estado,
às entidades públicas e ao sector privado um

perfil completo e detalhado da população
e dos agregados familiares até à unidade
geográfica mais pequena. O UNFPA foi
fundamental na mobilização do orçamento
no valor de $10 milhões, correspondente aos
22% do orçamento do Censo 2017.
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Em 2017, o UNFPA continuou a apoiar
a dinâmica populacional e a realizar
uma análise baseada em evidências em
Moçambique – sendo o ponto mais alto o
Recenseamento da População e Habitação
de 2017. A dinâmica populacional é
o resultado cumulativo de escolhas e
oportunidades individuais e o UNFPA
desempenha um papel fundamental
na geração de dados para informar os
investimentos na programação baseada nos
direitos humanos e centrada nas pessoas em
Moçambique.

Cronograma
Agosto 2017:
colecta de dados

Janeiro–Julho 2017:
fase preparatória:
aquisições, formação
e publicidade
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Dezembro 2017:
divulgação dos
resultados preliminares

Setembro 2017:
inquérito
pós-enumeração
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Outobro 2018:
disseminação
dos dados finais

Jan-Setembro 2018:
processamento
de dados

2019:
disseminação dos dados
completos e análise
temática do censo

Key Results
O UNFPA criou um Fundo Fiduciário (Trust Fund) do Censo com financiamento dos
doadores, nomeadamente DFID, Itália e Noruega.
Dois especialistas técnicos internacionais contratados pelo UNFPA prestaram apoio
ao Instituto Nacional de Estatística (INE) nas áreas de gestão do orçamento,
afectação de recursos e planeamento do Censo, etc.
foram treinados como enumeradores em todas
108,322 Participantes
as 11 províncias de Moçambique
O UNFPA prestou assistência técnica em parceria com o seu Departamento de
Serviços de Aquisições (UNFPA Procurement Services Bureau – PSB) em
Copenhaga para elaborar e actualizar o plano de aquisições do INE. Como
realização essencial, e entre outros bens, foram adquiridos 315.000 exemplares
de três manuais diferentes para os enumeradores, controladores e supervisores.

Os resultados do Censo apoiarão os
nossos esforços com vista a desenhar
efectivamente e de forma eficiente
intervenções baseadas em evidências para
o desenvolvimento económico e social.
Andrea Wojnar, Representante do UNFPA
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Dados Populacionais para Abordagens
Melhoradas Baseadas em Evidências
O UNFPA apoiou a disponibilidade de dados através dos seguintes relatórios e inquéritos
fundamentais:

•

Recenseamento da População e Habitação de 2017

•

Caso de Investimento dos Direitos Sexuais e Reprodutivos de 2017

•

Auditoria à Vigilância Materna e Neonatal

•

Sétimo inquérito à disponibilidade de contraceptivos modernos e medicamentos
essenciais de saúde materna / reprodutiva nas unidades sanitárias de Moçambique

•

Avaliação do Mercado Total do Planeamento Familiar: Fortalecendo o Mercado do
Planeamento Familiar: Caminho a Seguir

•

Relatório do Planeamento Familiar – Track 2020.

Argumentos a Favor do
Dividendo Demográfico
O Dividendo Demográfico (DD) é o
crescimento económico acelerado que
pode resultar de um declínio nas taxas de
natalidade e mortalidade de um país e a
subsequente alteração da estrutura etária da
população. Com menos nascimentos todos
os anos, a população dependente de jovens
de um país reduz em relação à população em
idade produtiva.
O dividendo demográfico é uma agenda
fundamental e pertinente em Moçambique,
com o foco dos actuais debates em
Moçambique a incidir sobre como o país
pode maximizar o recurso valioso que
constitui a vantagem da juventude no
país como impulsionador do crescimento
económico.
No decurso de 2017, o UNFPA envolveu-se
numa série de acções de advocacia de alto
nível e no diálogo político com os Ministros
da Economia e Finanças, Juventude e
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Desportos, Género, Criança e Acção Social e
Saúde, e também com os parceiros bilaterais
para a apresentação de argumentos a favor
do dividendo demográfico e por que razão
é vital investir no planeamento familiar,
empoderamento dos jovens, saúde e
educação, etc. No lançamento do Relatório
sobre o Estado da População Mundial
2017 “Worlds Apart – Reproductive

Health and Rights in an Age of
Inequality” (Mundos Diferentes – Saúde

e Direitos Reprodutivos numa Era de
Desigualdade), o dividendo demográfico foi
um tema importante de discussão.

2017 EM NÚMEROS
Despesas Programáticas por Finalidade
Área Temática de Trabalho

Financiamento Central e Não Central

Saúde sexual e reprodutiva integrada

$5,954,943

Adolescentes e jovens

$3,032,689

Igualdade de género e direitos

$858,620

Dados para o desenvolvimento

$7,239,181

Total

$17,085,433
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