MOÇAMBIQUE

O DIVIDENDO DA
JUVENTUDE
RELATÓRIO ANUAL DE 2019
1
O DIVIDENDO DA JUVENTUDE

AG RADEC IM EN TOS

Reconhecemos com gratidão as seguintes
contribuições para a elaboração do Relatório
Anual de 2019 do UNFPA Moçambique:
Editora-Chefe:
Andrea M. Wojnar, Representante do UNFPA Moçambique
Equipa de Redação e Editorial:
Jessica Lomelin, Directora Editorial
Daniel Baker, Redator/Editor
Karlina Salu, Colaboradora e Editora de Fotografia
Assessores Técnicos:
Jenny Karlsen, Nádia Vaz, Eduardo Celades, Ana Araújo, Jovito
Nunes, Amir Modan, Diana Restrepo, Ausenda Domingos, Arsenia
Nhancale, Lina Maria, Valeria Cardia, Helene Christensen, Patricia
Grundberg, Alessio Cangiano, Nathaly Guzmán Figueroa, Nelson
Matsimbe, Assane Macangira, Edna Chongo, Sara Martins e
Epidauro Manjate
Fotografia:
Capa frontal e traseira:
Arete/Philip Hatcher-Moore/UN Moçambique
Relatório interno:
Natália da Luz/UNFPA Moçambique
Ouri Pota Pacamutondo/UNFPA Moçambique
Miguel Maganha Domingos/FDC
Arete/Philip Hatcher-Moore/UN Moçambique
União Européia
Equipa do UNFPA Moçambique (Helene Christensen, Epidauro
Manjate, Alessio Cangiano, Karlina Salu, Ana Araújo, Alexandre
Muianga, Benamino Nordino Mohamed, Vidal Mahundla)
Design e Layout:
Marike Strydom, Jade Rose Graphic Design
© UNFPA 2020

2
O DIVIDENDO DA JUVENTUDE

P R ESENÇA N O PAI S

PROJECTOS DO UNFPA EM 2019

3
O DIVIDENDO DA JUVENTUDE

PREFÁCIO
O mandato do UNFPA de
“oferecer um mundo em que cada
gravidez é desejada, cada parto
é seguro e o potencial de cada
jovem é realizado” resulta da
Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento
(CIPD), de 1994.

O mundo assinalou o 25º aniversário da CIPD, com representantes
de Governos e da sociedade civil de diversos países, incluindo
Moçambique, a assumir o compromisso de acelerar a
implementação dos objectivos da CIPD nos respectivos países e
organizações.
Duas das principais temáticas discutidas na Cimeira de Nairobi
sobre a CIPD25 foram os desafios de garantir o retorno de um
“dividendo demográfico” através de investimentos nas populações
jovens e a necessidade de responder ao número crescente de
crises humanitárias a nível mundial. Ambas as temáticas tiveram
particular significado para Moçambique, um país que está prestes
a entrar numa era em que pode tirar proveito do dividendo
demográfico e um país que sofreu crises humanitárias de
proporção catastrófica ao ser atingido por dois ciclones em Março
e Abril de 2019.
O conceito do dividendo demográfico e a concretização do seu
potencial são críticos para o desenvolvimento sustentável de
Moçambique. O dividendo ocorre quando o número da população
activa de um país (18-65 anos) é maior do que o número da
população dependente com idade inferior a 18 anos ou superior
a 65 anos. No caso de Moçambique, este processo de transição
demográfica está a ser desencadeado pela decrescente taxa de
fertilidade, a taxa de mortalidade infantil igualmente em queda e
a crescente esperança de vida. Todas estas tendências favoráveis
têm sido apoiadas pelo UNFPA com o resultado líquido de que o
país em breve terá um aumentou da população jovem pronta a
impelir o país para a frente.
Os benefícios económicos e sociais deste pico nas faixas
demográficas mais produtivas só poderão ser concretizados se
a geração emergente beneficiar de uma educação de qualidade,
cuidados de saúde acessíveis, emprego decente e menos jovens
dependentes. Se as famílias tiverem menos filhos, poderão investir
mais na educação de cada criança enquanto que as mulheres
terão maiores oportunidades de ingressar na força de trabalho
remunerada e contribuir para a poupança familiar, reduzindo assim
a sua dependência anos mais tarde. Este ciclo vicioso contribui
para que as famílias prosperem, trazendo ao mesmo tempo
grandes ganhos económicos e sociais para todo o país.
A Cimeira de Nairobi explorou as implicações do dividendo
demográfico e de que forma o mesmo pode impulsionar o
desenvolvimento sustentável através da maximização do potencial
das populações jovens. Infelizmente, para milhões de raparigas
a possibilidade de concretizar o seu potencial é muitas vezes
bloqueada – quando abandonam a escola prematuramente, quando
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P R E F ÁC I O

casam enquanto ainda são crianças, engravidam mais cedo e mais
vezes do que querem, e quando têm acesso limitado à educação
e a cuidados de saúde. Em tais condições de oportunidades
limitadas, saúde debilitada e educação inadequada, não existe
dividendo demográfico.
A capacidade de as raparigas atingirem o seu potencial é
agravada pela falta de igualdade e equidade de género. Por forma
a se concretizarem os dividendos demográficos, as mulheres
necessitam de acesso ao trabalho decente e da possibilidade
de concretizarem os seus direitos reprodutivos e respectivas
escolhas. Este aspecto está claramente definido nos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável globais das Nações Unidas, que
estabeleceram metas que reconhecem a importância fundamental
de assegurar a saúde sexual e reprodutiva e de garantir a igualdade
de género e de pôr fim à violência baseada no género.
O Governo de Moçambique tem plena consciência da
importância de investir no capital humano, especialmente nos
jovens, para impulsionar o crescimento económico e alcançar
o desenvolvimento sustentável, sendo este o foco do programa
do UNFPA no país. Três dos quatro compromissos assumidos
pelo Governo de Moçambique na Cimeira CIPD25 estavam
particularmente focados nas populações jovens: pôr fim aos
casamentos prematuros e criar uma base de dados para rastrear
a violência baseada no género; empoderar as associações juvenis
e aumentar a participação dos jovens nos processos de tomada
de decisão; e assegurar um pacote mínimo de serviços de saúde
reprodutiva em todas as escolas secundárias e técnicas.
Conforme detalhado neste relatório, o programa do UNFPA em
Moçambique visa apoiar o Governo no alcance destas prioridades,
seja através do programa do UNFPA em curso no país, seja através
de programas especiais financiados por doadores. Muitos destes
programas são particularmente desenhados para responder
às necessidades das populações jovens, destacando-se aqui
alguns êxitos de 2019: das raparigas do programa “Rapariga Biz”,
apenas 0.9% casou antes dos 19 anos durante o período em que
participou no programa – comparando a nível nacional, quase
48% de todas as raparigas em Moçambique casa antes dos 18
anos; a Iniciativa Global Spotlight arrancou em Moçambique, em
2019, com o apoio ao estabelecimento de uma base de dados
nacional sobre violência contra mulheres e raparigas; a iniciativa
“We Decide” patrocinou a tradução para português e a respectiva
disseminação das linhas de orientação nacionais sobre a protecção
da saúde e direitos sexuais e reprodutivos das pessoas jovens com
deficiência. Outros exemplos e o seu efeito sobre vidas individuais
estão destacados neste relatório.

Tudo isto se desenrolou perante um cenário inédito de desastres
e respostas humanitárias em Moçambique. Durante uma sessão
da conferência CIPD25, em que se abordou assuntos de género e
saúde reprodutiva em contextos de emergências humanitárias, o
Vice-Ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social destacou
a experiência de Moçambique na resposta aos dois ciclones,
Idai e Kenneth, que atingiram o Centro e Norte do país de forma
devastadora no início de 2019. Ele expôs os esforços do seu
Governo para responder às necessidades de saúde reprodutiva
e protecção dos mais de 2 milhões de pessoas afectadas pelos
desastres. Por sua vez, o UNFPA apoiou em iniciativas tais como
a instalação de maternidades temporárias, salas de parto e no
estabelecimento de espaços seguros para garantir a segurança de
mulheres e jovens, garantindo que um total de 400,000 pessoas
afectadas por ambos os ciclones beneficiassem de serviços de
emergência de saúde reprodutiva e violência baseada no género.
Tal como em anos anteriores, o trabalho do UNFPA
foi impulsionado pelo imperativo de atingir resultados
transformadores em Moçambique até ao ano 2030: zero mortes
maternas, zero necessidade não satisfeita de planeamento familiar
e zero violência baseada no género e práticas nocivas contra
mulheres e raparigas. Para que tudo isto aconteça é necessário
colocar o foco nas populações jovens e mobilizar a sua energia
para gerar mudança.
Foi um ano de actividade intensa e tenho muito orgulho naquilo
que foi alcançado. Como sempre, o nosso trabalho foi de apoio
à estratégia do Governo para promover a saúde reprodutiva
e garantir os direitos de género, e realizou-se em estreita
colaboração com parceiros dos diversos ministérios e da sociedade
civil. Apoiados pelos compromissos assumidos na Cimeira CIPD25,
ansiamos por acelerar este trabalho ao longo dos próximos anos.

Andrea M. Wojnar
Representante do UNFPA em
Moçambique
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R ES P O S TA A C I CL ONES

24,000
centros de saúde
temporários
estabelecidos
na sequência
do Ciclone Idai
prestaram apoio a
201,947 mulheres
e raparigas

mulheres e raparigas
afectadas pelo Ciclone
Kenneth beneficiaram
da entrega de 40 kits
de saúde reprodutiva a
clínicas e hospitais na
província de Cabo Delgado

12,550
mulheres e
raparigas
afectadas
pelos ciclones
receberam “kits
de dignidade”
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20,400+
mulheres e raparigas receberam
apoio através de 18 espaços amigos
da mulher em Sofala e Cabo Delgado

P R INCIP A IS R EA LIZA ÇÕ ES D E 2 01 9

J UVEN TU DE
Durante o período
em que estiveram
inscritas no
programa de
mentoria Rapariga
Biz, apenas

0.9%
das raparigas casou
antes dos 19 anos

Estudantes de

das escolas
secundárias em
Moçambique
tiveram acesso a
serviços de saúde
sexual e reprodutiva

50,000+
adolescentes e jovens
na província de Tete
receberam apoio
de planeamento
familiar de base
comunitária para
prevenir gravidezes
indesejadas e ITS
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SAÚDE RE PRODU T I V A

741
mulheres com
fístula obstétrica
receberam
intervenções
cirúrgicas
transformadoras

3 milhões

de pessoas ficaram
protegidas por diferentes
métodos contraceptivos
durante o ano, ultrapassando
a meta de 2,75 milhões
estabelecida pelo Governo
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40,000
raparigas e mulheres
começaram a
fazer planeamento
familiar em Cabo
Delgado

O UNFPA contribuiu com

40%

do custo total necessário para
aquisição de contraceptivos
(no âmbito do plano de
aquisição do Governo para o
planeamento familiar)

P R INCIP A IS R EA LIZA ÇÕ ES D E 2 01 9

GÉN ERO
Sob a alçada do Ministério
do Interior, foi desenvolvida e
pilotada uma plataforma digital,
chamada “InfoViolência”, para
recolha e gestão de informação
sobre violência baseada no género

100%

organizações
locais receberam
formação sobre
as linhas de
orientação para
prevenção da
violência baseada
no género entre
pessoas com
deficiência

Foi inaugurado, em
Nampula, um Centro
de Atendimento
Integrado (CAI) para
sobreviventes de
violência baseada no
género

de todos os casos reportados
nos CAI’s foram rastreados por
meio do novo “registro único”
- um relatório único usado para
coletar informações sobre a
vítima / sobrevivente e facilitar a
prestação de serviços integrados
de maneira simplificada
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PO P ULAÇÃO E DESE NVO LV I M E N T O
Os resultados do censo foram utilizados
para concepção do plano quinquenal do
Governo para o desenvolvimento nacional

2020-2024
Pessoal do Instituto Nacional
de Estatística recebeu formação
para utilizar dados do censo
e pacotes de software para
análise de estatísticas de género
Foram finalizados e divulgados
os resultados finais do censo
da população de
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A população de Moçambique tem registado um crescimento estável desde o primeiro censo
em 1980, aumentando em quase 40% de 2007 (20,6 milhões) a 2017 (27.9 milhões).

79% da população tem menos de 35 anos.
67% da população vive em zonas rurais e 33% em zonas urbanas.
A taxa média de crescimento anual da população entre 2007 e 2017 foi de
2.8%, a mais elevada desde que se realizou o primeiro censo. As províncias
de Maputo, Niassa e Tete são as que apresentam a maior taxa de crescimento.

O número médio de crianças por mulher (fertilidade total) caiu de 5.7 em 2007 para 5.2 em 2017.

A esperança de vida ao nascer aumentou quase três anos desde o último censo,
atingindo 56.5 anos de idade nas mulheres e os 51 anos de idade nos homens.

A mortalidade infantil decresceu substancialmente, de 93,6
por 1,000 nados em 2007 para 67.3 por 1,000 em 2017.

A mortalidade materna decresceu, mas continua alta, com
452 mulheres a morrer por cada 100,000 nados vivos.
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A CIMEIRA DE NAIROBI SOBRE
A CIPD25 E MOÇAMBIQUE
Há 25 anos, quando 179 países
adoptaram o extraordinário Programa
de Acção da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento
(CIPD), deu-se uma transformação na
forma como as questões da população,
redução da pobreza e desenvolvimento
sustentável são abordadas na relação
entre si.
A Cimeira de Nairobi, realizada de 12 a 14 de Novembro de 2019,
renovou o compromisso da visão extraordinária do Programa de
Acção da CIPD – uma visão plena de igualdade para mulheres e
raparigas, e de saúde e direitos sexuais e reprodutivos para todos.
Na Cimeira de Nairobi, os líderes dos países, comunidades e
organizações de 163 estados membros das Nações Unidas
assumiram uma série de compromissos com vista a manter os
acordos existentes, endereçar lacunas de recursos e acentuar
os progressos alcançados através da definição de cronogramas
práticos destinados a acelerar a implementação para a
concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável,
para os quais as metas da CIPD constituem uma importante
contribuição, até ao ano de 2030.
Aquilo que é válido para o mundo é igualmente válido para
Moçambique – foram dados grandes passos, mas ainda há muito a
fazer. O Governo de Moçambique assumiu um papel proeminente
na Cimeira de Nairobi ao abordar, através da delegação oficial
de Moçambique e dos representantes de organizações nãogovernamentais, o papel dos jovens, fazendo eco da convicção de
que “o efectivo envolvimento e liderança dos jovens maximiza o
potencial de todos e conduz à paz e prosperidade”.
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Compromissos assumidos pelo Governo
de Moçambique na CIPD25
• Pôr termo aos casamentos prematuros e criar
uma base de dados integrada e inter-sectorial
sobre violência baseada no género.
• Empoderar as associações juvenis e aumentar
a participação dos jovens nos processos de
tomada de decisão.
• Ampliar o acesso a serviços modernos de
contracepção e planeamento familiar ao nível
das comunidades.
• Assegurar a distribuição de um pacote mínimo
de serviços de saúde reprodutiva em todas as
escolas secundárias e técnicas.

Compromissos assumidos pela
sociedade civil moçambicana na CIPD25
• Promover a igualdade de género nos órgãos
de tomada de decisão nos sectores públicos e
privados. (Coalizão)
• Melhorar as oportunidades de emprego
e empreendedorismo para os jovens em
Moçambique. (Conselho Nacional da Juventude)
• Reduzir o abandono escolar entre raparigas e
grupos vulneráveis até 2024. (AfriYan)
• Aumentar a utilização das redes sociais para
partilha de conteúdos educativos. (MozDevz)

C I PD 2 5
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CRONOGRAMA
DOS PRINCIPAIS
ACONTECIMENTOS

Ciclone Idai atinge Moçambique
A 14 de Março, o ciclone Idai causou uma destruição massiva,
afectando cerca de 1.85 milhões de pessoas. O UNFPA
Moçambique iniciou de imediato a assistência humanitária.

Março

Lançamento
da Iniciativa
Spotlight
para pôr termo
à Violência Baseada no
Género
A Iniciativa Global Spotlight foi lançada em
Moçambique a 8 de Março, com vista a
assegurar que todas as mulheres e raparigas
possam viver livres de todas as formas de
violência. Moçambique foi o primeiro país
Africano a lançar o programa Spotlight, sendo
UNFPA o maior recipiente de fundos entre as
agências implementadoras das Nações Unidas.
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Abril

Ciclone
Kenneth
atinge Cabo
Delgado
A 25 de Abril, o
ciclone Kenneth
atingiu o Norte
de Moçambique,
afectando cerca de
227,000 pessoas
na província de
Cabo Delgado.

Dia da Mulher
Moçambicana
Assinalado a 7 de
Abril, a escritora
e activista Paulina
Chiziane denunciou
o impacto
desproporcional
das actuais crises
humanitárias sobre as
mulheres e raparigas,
incluindo o risco
acrescido de serem
vítimas de violência.

LINHA D O T E M PO

Abril

Maio

Lançamento dos
Resultados do Censo

Dia Internacional da
Parteira

Sua Excelência Filipe Jacinto
Nyusi, presidente da República
de Moçambique, lançou
os resultados do Censo
Populacional e Habitacional
de 2017 (Censo 2017), numa
cerimónia realizada a 29 de
Abril. Os resultados alimentam o
trabalho que está a ser realizado
pelo Governo e sociedade civil no
sentido de assegurar os benefícios
do “dividendo demográfico”.

A 5 de Maio, o UNFPA
Moçambique disseminou
histórias que celebram as
inúmeras parteiras em acção
nas zonas de Moçambique
afectadas pelos ciclones,
incluindo a história da parteira
moçambicana Adelaide Raul,
que falou sobre a experiência
de ter assistido três partos
no dia em que o ciclone Idai
atingiu a costa.
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Maio

Dia Internacional
do Fim da Fístula
Obstétrica
A 23 de Maio, o UNFPA
Moçambique apoiou o
Ministério da Saúde na
comemoração da data, fazendo
soar o alarme, em diversos
fóruns, sobre o sofrimento de
cerca de 2,500 mulheres e
raparigas moçambicanas que
todos os anos padecem de
fístula obstétrica.
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Maio

Maio

Visita de Ministro
Sueco à Beira

Dia da Higiene
Menstrual

A 24 de Maio, activistas,
familiares e mentoras
do programa “Rapariga
Biz” encetaram um
diálogo com o Ministro
da Cooperação e
Desenvolvimento da
Suécia, Peter Eriksson,
sobre a forma como
o programa está a
transformar as vidas das
raparigas.

No Dia da Higiene
Menstrual (28 Maio),
o UNFPA lançou um
diálogo sobre a gestão da
higiene menstrual através
da história da Vitória,
uma sobrevivente do
ciclone Idai que ficou
sem nenhum meio de
protecção enquanto
esperava que chegasse
ajuda.

LINHA D O T E M PO

Junho

Junho

Lançamento do
Aplicativo DIKA

Lançamento do
Aplicativo Junt@s

A 21 de Junho, a ViceMinistra da Juventude
e Desporto, Ana Flávia
Azinheira, lançou o “DIKA”,
um aplicativo para telefones
móveis desenvolvido por
jovens moçambicanos
para ensinar e disseminar
informação sobre saúde
sexual e reprodutiva e servir
de ferramenta de consulta
para adolescentes e jovens.

A 27 de Junho, a Mães
Amigas Lda., em parceria
com o UNFPA, lançou um
aplicativo chamado “Junt@s”,
uma plataforma singular de
promoção do empoderamento
da mulher baseada num
espaço digital seguro onde
mulheres sobreviventes
podem falar abertamente entre
elas sobre violência baseada
no género e outros assuntos.
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Julho

Dia Mundial da População
A 11 de Julho, o Ministro da
Economia e Finanças comemorou
o Dia Mundial da População
na província de Tete e outras
províncias, sob o lema “25 Anos
da CIPD: olhar para trás, olhar
para frente”. Os acontecimentos
ofereceram uma oportunidade
de reflexão sobre as realizações
alcançadas até à data e os desafios
ainda por vir no âmbito da
implementação do Programa de
Acção da CIPD.
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Julho

SecretárioGeral da
ONU visita
Moçambique
A 12 de Julho, o SecretárioGeral das Nações Unidas,
António Guterres,
visitou sobreviventes
do ciclone Idai no centro
de reassentamento de
Mandruzi, onde interagiu
com mulheres activas nos
espaços amigos da mulher.

LINHA D O T E M PO

Outubro

Novembro

Dia
Internacional da
Rapariga

Cimeira de Nairobi
sobre o 25º
Aniversário da CIPD

A 11 de Outubro, a
Representante do UNFPA,
Andrea M. Wojnar, destacou
a história de Anifa (ver
página 35) e o seu percurso
de esposa infantil para
mentora do programa
“Rapariga Biz” num artigo
de opinião amplamente
divulgado por ocasião do Dia
Internacional da Rapariga.

O Governo e a sociedade civil
partilharam os compromissos
nacionais para acelerar as
promessas do Programa de
Acção da CIPD, universalmente
adoptado em 1994, através de
uma delegação que participou
na Cimeira de Nairobi sobre o
25º Aniversário da Conferência
Internacional sobre População
e Desenvolvimento (CIPD).
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Novembro

Lançamento do
Programa Minha
Escolha em Cabo
Delgado
A 26 de Novembro, o programa
Minha Escolha, expandido a
partir da província de Tete,
foi lançado na presença da
esposa do Governador de Cabo
Delgado e da Embaixadora da
Holanda. O programa destinase a melhorar o acesso das
populações jovens a serviços de
saúde sexual e reprodutiva.
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Novembro

Fim do Projecto
KIMCHI
A 27 de Novembro, durante
uma visita do Governo de
Moçambique e da Agência
Coreana de Cooperação
Internacional (KOICA),
celebraram-se os resultados
extremamente positivos
do projecto “KIMCHI” (ver
página 28). A cerimónia de
encerramento incluiu histórias
de beneficiários e membros
da Direcção Provincial do
Género, Crianças e Acção
Social de Cabo Delgado.

LINHA D O T E M PO

Dezembro

Dezembro

Conferência Nacional
da Rapariga

Lançamento do Relatório “Situação
da População Mundial 2019”

Na 6ª Conferência Nacional
da Rapariga de Moçambique,
realizada entre 9 e 11 de
Dezembro, raparigas e rapazes
de todo o país debateram e
propuseram soluções para os
problemas que impedem o pleno
desenvolvimento das raparigas,
na presença das Embaixadoras
da Suécia e Canadá. A
conferência anual é apoiada pelo
programa “Rapariga Biz”.

O UNFPA em Moçambique lançou o
relatório “Situação da População Mundial
2019” e o suplemento nacional, no dia 13 de
Dezembro. O relatório dá conta de avanços
na saúde reprodutiva, num ano em que se
assinalaram dois marcos: os 50 anos desde
a fundação do UNFPA e o 25º aniversário
da CIPD. A delegação de Moçambique na
Cimeira da CIPD25 disseminou publicamente
os compromissos assumidos na Cimeira e os
seus planos para acelerar a implementação do
Programa de Acção da CIPD.
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AS CRISES
HUMANITÁRIAS
DE 2019
No rescaldo dos ciclones,
o UNFPA forneceu mais
de 1.1 milhão de serviços
para aproximadamente
400,000 pessoas
necessitadas.
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A Dra. Elsa Jacinto,
obstetra sénior e
ginecologista que
trabalha para o subescritório do UNFPA na
Beira, estava em missão quando surgiu a emergência.
Enquanto visitava o hospital do distrito de Buzi,
chegou ao centro de saúde uma mãe de 14 anos com
uma complicação obstétrica. As contrações tinham
começado há 24 horas. Devido a factores de risco, não
foi possível realizar um parto vaginal. Reconhecendo de
imediato a natureza do perigo, a Dra. Elsa realizou uma
cesariana de emergência na zona de cirurgia de uma
tenda clínica recentemente erguida. A intervenção foi
bem sucedida e as vidas da mãe e da bebé foram salvas.

“Foi uma experiência incrível para mim.
Através do meu trabalho com o UNFPA,
posso garantir que essas raparigas e
mulheres regressam às suas famílias,
aldeias e centros de acomodação com
os seus bebés, prontas para enfrentar o
próximo desafio. Tenho orgulho em fazer
parte dos esforços do UNFPA de lhes dar
menos uma coisa com que se preocupar.”
- Dra. Elsa Jacinto

No início de 2019, a comunidade humanitária deu resposta às
consequências de uma seca persistente e cada vez mais aguda
nas províncias de Gaza e Tete. O UNFPA assistiu o Governo de
Moçambique intensificando as suas actividades de prevenção
e resposta à violência baseada no género, em 22 distritos de
ambas as províncias, apoiando mulheres e raparigas afectadas
por violência, que se agravou devido a factores como a perda
dos meios de subsistência, migração dos chefes do agregado
familiar para procurar emprego, insegurança alimentar e distâncias
crescentes para obtenção de água.
Uma outra emergência de proporções ainda maiores atingiu
Moçambique no primeiro trimestre de 2019, quando dois ciclones
tropicais devastadores afectaram mais de 2 milhões de pessoas
no Centro e Norte do país. O ciclone Idai atingiu a costa a 14 de
Março, provocando cheias massivas e ventos fortes que destruíram
habitações e infra-estruturas públicas no Centro do país, afectando
1.85 milhões de pessoas. Um mês depois, a 25 de Abril, o ciclone
Kenneth atingiu o Norte do país, impactando cerca de 227,000
pessoas na província de Cabo Delgado.
Como em qualquer desastre, os mais vulneráveis são as mulheres
e as crianças. No caso das mulheres grávidas, os riscos são
inúmeros, incluindo o risco de dar à luz em condições inseguras,
sem acesso a assistência médica qualificada e a infra-estruturas de
saúde (resultado de terem uma mobilidade limitada ou de as infraestruturas de saúde estarem danificadas ou destruídas). Quando
o ciclone Idai atingiu o país, estimava-se que existiam 75,000
mulheres grávidas afectadas pelo ciclone, incluindo 45,000 partos
esperados nos seis meses subsequentes e com complicações com
potencial risco de vida em 7,000 desses partos.
Para responder a esta necessidade imediata criada pelo ciclone
Idai, o UNFPA apoiou o Governo a fornecer serviços e artigos de
saúde reprodutiva de modo a garantir partos seguros, entregar
métodos voluntários de contracepção, prevenir e tratar infecções
sexualmente transmitidas, entre outros. Nos primeiros dias após o
ciclone, o UNFPA providenciou 15 partos seguros, 104 consultas
de cuidados pré-natais, 35 consultas de planeamento familiar,
além de transferir um caso complicado para o hospital da Beira por
forma a garantir o parto seguro.
Em resposta ao ciclone Kenneth, formaram-se equipas de saúde
materna e infantil, as quais foram destacadas para zonas a norte da
capital provincial de Pemba dois dias após a passagem do ciclone.
No início de Maio, tinham sido entregues ao Ministério da
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Quando as
águas das cheias
começaram a subir em
sua casa, na vila de
Matundo, um pouco
antes da meia-noite de 15 de
Março, Tina Patissone, de 30 anos, no pico da gravidez,
pegou nos seus quatro filhos e enfrentou os ventos
fortes para chegar à escola secundária mais próxima.
Em poucas horas, começou a sentir contrações. As
pessoas que a acompanhavam sabiam que, para ter
um parto seguro, Tina iria precisar de assistência. Sem
outro recurso, os seus acompanhantes conseguiram
encontrar uma mota para transportá-la até ao Centro de
Saúde de Matundo. Felizmente, Tina chegou ao centro
de saúde em segurança e, num curto espaço de tempo,
deu à luz uma menina, Joana António, sem quaisquer
complicações. O UNFPA sabe que as mulheres dão
à luz quer haja ou não uma emergência e trabalha
para fornecer o equipamento obstétrico necessário
em tempos de crise. O UNFPA também entregou kits
de dignidade, contendo produtos essenciais como
capulanas, sabão, pensos higiénicos, escovas de dentes
e um apito de segurança, a Tina e a outras mulheres e
raparigas abrigadas no centro de transição.

Estou muito feliz com o kit de dignidade.
Estar limpa e cuidar de nós é importante
para as mulheres e ainda mais para um
bebé recém-nascido.
- Tina Patissone
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Saúde kits com artigos de saúde reprodutiva enquanto outros
suprimentos, incluindo tendas, kits de maternidade e equipamento
e medicação reprodutivos foram distribuídos por helicóptero em
zonas de difícil acesso.
No final de 2019, o UNFPA tinha prestado apoio a infraestruturas danificadas em seis distritos das áreas afectadas pelo
Idai, fornecendo tendas para serem utilizadas como clínicas
temporárias para servir de maternidade e prestar outros serviços
de saúde reprodutiva. Em resposta ao ciclone Kenneth, até meados
de Agosto, foram repostos os serviços de saúde reprodutiva
em 13 unidades sanitárias, as quais foram apetrechadas com
medicamentos, equipamento e outros artigos.
Em qualquer crise humanitária, o risco de violência baseada no
género aumenta e a incidência desse tipo de violência contra
mulheres e raparigas cresce. No início da crise desencadeada
pelo ciclone Idai, o UNFPA activou um mecanismo de
coordenação para lidar com a violência baseada no género e
apoiou a disponibilização de agentes policiais do sexo feminino
nos centros de reassentamento, priorizou grupos vulneráveis
na distribuição de assistência e garantiu o encaminhamento de
sobreviventes aos serviços adequados. À medida que a resposta
foi ganhando impacto, o UNFPA estabeleceu 18 espaços seguros
(tendas amplas e fechadas) para 20,411 mulheres e raparigas nas
províncias de Sofala e Cabo Delgado. Entre outros serviços, esses
espaços seguros e de proteção apoiados pelo UNFPA forneceram
apoio psicossocial a centenas de mulheres, primeiros socorros
psicológicos e encaminhamentos para serviços especializados.
Uma das ferramentas disponíveis para protecção das mulheres e
raparigas em tempos de crise é a entrega de “kits de dignidade”,
contendo artigos de higiene e cuidados básicos pessoais, incluindo
pensos higiénicos laváveis, roupa interior, capulana e um apito de
segurança, permitindo assim que saiam de casa e recuperem a sua
independência. No final de 2019, o UNFPA tinha distribuído 12,550
kits de dignidade a mulheres e raparigas vulneráveis afectadas
pelos ciclones.
No âmbito da resposta à crise, surgiu, por parte das organizações
humanitárias, uma procura significativa de dados para informar as
suas operações no terreno. Neste contexto, os parceiros da Equipa
Humanitária Nacional solicitaram ao UNFPA que facultasse acesso
a dados do Censo de 2017 ainda por divulgar. A equipa técnica
do UNFPA trabalhou com o Instituto Nacional de Estatística para
garantir acesso a dados desagregados ao nível dos quarteirões
e localidades das zonas afectadas e permitir análise de dados e
mapeamento ad hoc.

CR ISES HU MA N I T ÁR I AS

Resposta do UNFPA aos Ciclones de 2019
CICLONE IDAI

201,947

Mulheres e raparigas apoiadas através de
26 CENTROS DE SAÚDE TEMPORÁRIOS

14,010

Mulheres e raparigas apoiadas através de
12 ESPAÇOS AMIGOS DA MULHER

CICLONE KENNETH

76,724

Mulheres e raparigas apoiadas através de
13 CENTROS DE SAÚDE TEMPORÁRIOS

6,401

Mulheres e raparigas apoiadas através de
6 ESPAÇOS AMIGOS DA MULHER

604,710

279,622

215,438

46,851

173,000

67,000

SERVIÇOS PROVIDENCIADOS
de saúde reprodutiva

SERVIÇOS PROVIDENCIADOS
de violência baseada no género

mulheres e raparigas apoiadas pelo fornecimento de
353 KITS DE SAÚDE REPRODUTIVA

9,000

mulheres e raparigas receberam
KITS DE DIGNIDADE

SERVIÇOS PROVIDENCIADOS
de saúde reprodutiva

SERVIÇOS PROVIDENCIADOS
de violência baseada no género

mulheres e raparigas apoiadas pelo fornecimento de
96 KITS DE SAÚDE REPRODUTIVA

3,550

mulheres e raparigas receberam
KITS DE DIGNIDADE
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O UNFPA EM MOÇAMBIQUE
TRABALHA PARA ALCANÇAR
“TRÊS OBJECTIVOS
TRANSFORMADORES”
A concretização dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável e dos
compromissos assumidos na Cimeira
de Nairobi estão alinhados, integrados e
reforçam os objectivos transformadores
que o UNFPA está a trabalhar para
alcançar até 2030, através do seu
programa nacional e dos projectos
financiados por doadores em Moçambique:

ZERO
ZERO
ZERO

necessidade não satisfeita de
informação e serviços de planeamento
familiar e disponibilidade universal de
métodos contraceptivos de qualidade,
acessíveis, económicos, seguros e
modernos.
mortes e morbidades maternas
evitáveis, tais como fístula obstétrica.
violência e práticas nocivas sexuais
e baseadas no género, em particular
casamentos infantis, prematuros
e forçados, e mutilação genital
feminina.
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Estes objectivos programáticos estão ancorados em estratégias que
priorizam as necessidades dos adolescentes e jovens, em particular
das raparigas; que fornecem dados de qualidade, atempados e
desagregados por forma a apoiar o processo de planeamento do
desenvolvimento nacional; e que utilizam abordagens inovadoras
para acelerar a concretização dos objectivos programáticos.
O principal veículo para a concretização dos objectivos do UNFPA
em Moçambique é o programa nacional aprovado pelo Conselho
Executivo por um período de quatro ou cinco anos. O programa
nacional mais recente do UNFPA para Moçambique abrange o
período 2017-2020. O programa nacional foi alargado por mais
um ano, até ao final de 2021, para estar alinhado com o plano de
desenvolvimento do Governo de Moçambique e com o Quadro de
Assistência ao Desenvolvimento das Nações Unidas.
Ao estender o prazo, o UNFPA pôde ajustar algumas das
suas metas programáticas para reflectir aquilo que tinha sido
alcançado desde 2017. O escritório nacional do UNFPA realiza
a monitorização anual de 16 indicadores, com metas anuais e
metas finais. Seis metas do programa nacional foram atingidas em
2019; sete metas adicionais estão dentro do previsto e prováveis
de serem atingidas até ao final de 2021. Apenas três indicadores
estão em risco de não serem alcançados até ao termo do programa
nacional em 2021, e o UNFPA está a trabalhar de forma próxima
com o Governo e outros parceiros para acelerar a implementação.
Os três indicadores com menos de 60% de concretização até à
data são: a percentagem de unidades de saúde sem rupturas de
stock de contraceptivos; a taxa de implementação dos planos
de acção anuais para as recomendações do Exame Periódico
Universal sobre assuntos relacionados com saúde reprodutiva e
adolescente; e a percentagem dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável seleccionados a nível nacional para serem regularmente
actualizados. A preparação do quatro nacional de indicadores dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável irá agora realizar-se
em 2020 e será submetida no âmbito da primeira revisão nacional
voluntária de Moçambique.

O B J ECTIV O S TR A NSFO R M AD OR E S

Percentagem de concretização das metas do programa nacional quadrienal (até Dezembro 2019)
*O quadro abaixo salienta o progresso de acordo com uma escala cromática: as metas a verde representam metas concretizadas em 2019; metas a
amarelo representam aquelas que estão dentro do previsto e prováveis de ser atingidas até 2021; e as metas a vermelho são aquelas em risco de não
serem atingidas até ao termino do programa nacional em 2021.
1. Percentagem de unidades sanitárias em quatro províncias selecionadas com capacidade de fornecer serviços de cuidados obstétricos básicos de emergência

73%
2. Número de reparações de fístula obstétrica apoiadas pelo UNFPA

70%
3. Percentagem de novas utentes de métodos contraceptivos modernos em províncias selecionadas

91%
4. Percentagem de mulheres grávidas a serem testadas para HIV durante consultas pré-natais em províncias selecionadas

101%
5. Percentagem de unidades sanitárias sem rupturas de stock de contraceptivos em momento algum

58%
6. Percentagem de mortes maternas institucionais com causas reportadas

93%
7. Número de distritos com planos de contingência sensíveis ao género

100%
8. Número de adolescentes e organizações juvenis activamente envolvidos na prevenção de casamentos prematuros e abuso sexual a nível nacional

100%
9. Taxa de implementação dos planos anuais de Acção para as recomendações da Revisão Periódica Universal sobre assuntos relacionados com saúde adolescente e reprodutiva

60%
10. Percentagem da população jovem com idade entre os 15 e 24 que têm conhecimento alargado sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV-SIDA

94%
11. Número de Centros de Assistência Integrada para violência baseada no género com todas as quatro funções operacionais

100%
12. Percentagem de casos reportados de violência baseada no género que são seguidos através do mecanismo multi-sectorial da “ficha única”

100%
13. Número de planos económicos e sociais sensíveis ao género disponíveis ao nível dos ministérios nacionais

105%
14. Percentagem de indicadores dos ODS selecionados a nível nacional que são regularmente actualizados

50%
15. Taxa de implementação do Roteiro Nacional do Dividendo Demográfico

43%
16. Número de análises temáticas que reflectem as principais dinâmicas populacionais para desenvolvimento de políticas

67%
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ZER O N E CE S S I D A D E N Ã O S A TISF EI T A D E PLA N E A M E N T O F A M IL IA R
Atingir o objectivo de zero necessidade não satisfeita de contracepção tem muitas
dimensões, incluindo o acesso a serviços, a formação de provedores de saúde e a melhoria
da qualidade dos cuidados. Os desafios de comunicação englobam o acesso a informação
rigorosa, a sensibilização e a geração de demanda, com um forte potencial de utilização de
métodos inovadores, tais como as ferramentas digitais. Para garantir que os contraceptivos
chegam aos consumidores finais, no momento em que precisam deles, é necessário
reforçar os sistemas para que as cadeias de distribuição sejam eficientes, sem rupturas de
stock e com uma ampla escolha disponível de métodos modernos. A oferta de serviços
de planeamento familiar são mais efectivos quando estão integrados em todas as portas
de entrada dos cuidados de saúde primários e com o engajamento das comunidades. O
UNFPA está a trabalhar em Moçambique para ajudar o país a alcançar tudo isto.

Projecto “KIMCHI”
O projecto “KIMCHI” – Iniciativa Coreana de Saúde Materna e Infantil – financiado pela
Agência Coreana de Cooperação Internacional (KOICA), contribui para a redução da
mortalidade materna e neo-natal em Moçambique e, em particular, na província de Cabo
Delgado. O último ano do projeto foi em 2019, e a avaliação final (cobrindo a duração do
projeto, 2015-2019) mostrou resultados notáveis em todos os distritos de implementação:
De 2015 a 2019:
O uso de métodos de planeamento familiar ultrapassou a
meta de 29% a 34%

necessidade não satisfeita de planeamento familiar
reduziu para 14%, superando a meta de 19.5%

a proporção de partos assistidos por provedores de saúde
qualificados atingiu 86% versus a meta de 76%
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Especificamente, de janeiro a junho de 2019, através das
campanhas de planeamento familiar do projecto, foram atingidos
39.507 (fora de 128,334) novas utentes de planeamento familiar,
o que contribuiu para 24% da meta anual provincial de novas
utentes em Cabo Delgado.
Por outro lado, como resultado da abordagem de porta em porta,
aconselhamento e distribuição de contraceptivos por activistas
a nível comunitário, um número adicional de 34,856 mulheres
começou a usar planeamento familiar, contribuindo para uma
taxa de cobertura de planeamento familiar de 34.5% na mesma
província.
Estas actividades fazem parte do envolvimento comunitário,
incluindo oferta de planeamento familiar nas escolas secundárias
e feiras de saúde, que visam alcançar as comunidades remotas
e garantir que ninguém seja deixado para trás. Todos estes
resultados, melhores dos que inicialmente projectados, foram
alcançados num cenário de resposta e de recuperação à
devastação causada pelo ciclone Kenneth.

Programa Minha Escolha

“UNFPA Supplies”
“UNFPA Supplies” é uma secção do UNFPA que presta apoio
aos programas dos países na aquisição dos produtos de saúde
reprodutiva, no rastreio da disponibilidade de contraceptivos, na
formação de prestadores de cuidados de saúde e assegurando o
acesso aos métodos contraceptivos. Em 2019, o UNFPA apoiou o
Ministério da Saúde de Moçambique no fortalecimento do sistema
de monitorização do stock de contraceptivos, uma importante
intervenção para garantir a disponibilidade consistente de
contraceptivos para as raparigas e mulheres.
Com vista a estimular o uso de métodos contraceptivos reversíveis
de longa duração e ampliar os serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o HIV, o UNFPA apoiou a formação de 214
provedores de cuidados de saúde sobre prestação de serviços
integrados de planeamento familiar. As visitas conjuntas de
monitoria em cinco das províncias abrangidas permitiram às
equipas identificar a disponibilidade de contraceptivos a nível
local e realizar formações no terreno na gestão da cadeia de
abastecimento.

O programa Minha Escolha – financiado pelo Reino dos Países
Baixos – contribui para que as raparigas e mulheres jovens tenham
maior uso de e acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva
de qualidade, ajustados à juventude e ao género, contribuindo
assim para uma redução no número de gravidezes precoces e
indesejadas entre a população-alvo.
Com foco nas províncias de Tete e Cabo Delgado, até 2021 a
Minha Escolha visa apoiar quase 530,000 jovens em 10
distritos-alvo. O programa visa fortalecer os sistemas de saúde de
modo a aumentar a disponibilidade de métodos de planeamento
familiar e melhorar o acesso à informação sobre saúde e direitos
sexuais e reprodutivos.
Entre outras realizações do programa, mais de 50,000
adolescentes e jovens na província de Tete foram abrangidos por
intervenções de planeamento familiar baseadas na comunidade,
e 16,410 raparigas com idades entre os 10 e 19 anos tornaram-se
mentoras para ajudar os seus pares a alcançarem uma melhor
saúde reprodutiva. Adicionalmente, 15 comunidades fizeram uma
declaração pública com o compromisso de atrasar as gravidezes
prematuras e abandonar o casamento prematuro na comunidade.
A nível nacional, o número de anos de protecção do casal
(uma medida do uso de contracepção) atingiu 3,013,158,
ultrapassando a meta de 2,757,435 para 2019.
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ZER O M O R T E S
MA T E R N A S E V I T Á V E I S
A gravidez e o parto seguro têm a ver não apenas com sobrevivência, mas também com a
saúde e o bem-estar geral das mulheres e raparigas. O nível de mortes maternas num país
é um bom indicador da qualidade do sistema de saúde em termos gerais. Para atingir zero
mortes maternas evitáveis, os sistemas de saúde precisam de fornecer cuidados maternos
e neo-natais de qualidade e respeitosos disponíveis para todas as mulheres grávidas, antes,
durante e após o parto. Tal implica dispor de parteiras formadas para prestar assistência
qualificada em partos normais e um sistema de encaminhamento ligando as unidades de
saúde primárias aos serviços especializados de emergência obstétrica quando necessário.
Embora Moçambique tenha registado bastante progresso nas últimas décadas, o país
ainda apresenta níveis elevados de mortes maternas com um rácio de mortalidade materna
de 452 mortes por 100,000 nados vivos. A redução drástica do número de mulheres que
morre em resultado do parto é uma prioridade do trabalho do UNFPA.

Programa Conjunto para Melhoria da Saúde Sexual, Reprodutiva,
Materna, Neo-Natal, Infantil e do Adolescente (SRMNIA)
Implementado conjuntamente pelo UNICEF, OMS e UNFPA, e com financiamento do
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID), o programa
SRMNIA tem apoiado o Ministério da Saúde na formação de parteiras, apetrechamento
de centros de saúde e maternidades e fornecimento de bens necessários. Onze institutos
de formação de parteiras a nível nacional foram apetrechados com equipamento de
laboratório e ensino. Em Cabo Delgado, o UNFPA continuou o seu apoio à formação no
serviço de parteiras, em cuidados obstétricos de emergência básicos, e de médicos, em
cuidados obstétricos de emergência completos, caminhando para um modelo de formação
no local. Em Dezembro de 2019, 323 parteiras graduaram-se na formação nacional.
A nível institucional, o UNFPA continua a apoiar o Ministério da Saúde na criação de um
ambiente propício à promoção dos serviços de cuidados de emergência obstétricos e
neo-natais. O UNFPA está a trabalhar com a OMS para apoiar a acreditação dos serviços
de maternidade das unidades sanitárias para prestação de cuidados de emergência. No
âmbito destes esforços, o UNFPA adquiriu e distribuiu kits para as consultas de cuidados
de pré-natal, pós-parto, planeamento familiar e cuidados da criança para 101 centros de
saúde com maternidades, além de equipar 41 dos 45 hospitais de referência existentes em
Moçambique com unidades cirúrgicas para a realização de cesarianas.
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O UNFPA tem prestado apoio crítico na implementação da estratégia do Ministério
da Saúde para a prevenção da hemorragia pós-parto. Em 2019, apoiou a avaliação da
primeira fase da sua implementação. No âmbito da avaliação, o UNFPA fez recomendações
no sentido de se ampliar o programa para a escala nacional e a oferta do misoprostol,
medicamento utilizado na prevenção da hemorragia pós-parto, o qual foi disponibilizado a
20,178 mulheres. No âmbito do apoio técnico ao Governo, e como resultado da avaliação
conjunta das necessidades no plano de procura de contraceptivos, o UNFPA contribuiu na
elaboração do plano integrado de procura de contraceptivos.

O B J ECTIV O S TR A NSFO R M AD OR E S

Muastaha Amadou,
de 43 anos, teve uma
fístula depois da sua
oitava gravidez. Durante
o parto, ela estava numa
comunidade sem acesso a centro de saúde. Depois de
dois dias a tentar dar à luz o seu filho, ela foi ao hospital,
mas não foi possível salvar o bebé. Um ano depois de
estar afectada pela fístula, em 2019 ela foi operada pelo
Dr. Alberto Alforma, no Hospital Provincial de Pemba,
em Cabo Delgado.

A minha vida era muito difícil. Não
conseguia andar, dormir ou deslocarme. As fezes não paravam de sair. Se eu
continuasse naquela condição até hoje,
não teria sobrevivido.
- Muastaha Amadou

Se fosse possível num país como o
nosso, com esta condição grave, gostaria
muito de ter um centro cirúrgico para
tratamento de fístula, e eu seria voluntário.
Deixaria outras situações para os outros
colegas operarem, porque para operar
uma fístula, é preciso amor.

Programa de Formação de Enfermeiras de Saúde
Materno Infantil em Tete
Através de financiamento do Governo da Flanders, o UNFPA está
a apoiar uma equipa de especialistas cubanas na implementação
do modelo de formação de qualidade para enfermeiras de saúde
materno infantil, no Centro de Formação Profissional de Tete (ICS).
As enfermeiras de saúde materna de Cuba chegaram a Moçambique
em 2018 e continuaram o seu trabalho ao longo de 2019. No âmbito
deste projecto, os dois cursos iniciais de saúde materna e infantil
foram concluídos em 2019, com um total de 46 estudantes a
completar a formação.
Adicionalmente, três enfermeiras moçambicanas estão a frequentar
um curso de pós-graduação de três anos em saúde materna e neonatal em instituições cubanas certificadas. Quando regressarem a
Moçambique, as formandas serão destacadas como docentes em
instituições de formação de saúde materno infantil em Moçambique.

Fístula Obstétrica
A fístula obstétrica – uma ruptura que se forma entre o canal vaginal
e a bexiga e/ou o recto devido a um parto prolongado e obstruído
– é uma forma traumática e transformadora de morbidade materna.
Desde Janeiro de 2018, o projecto fístula (um projecto de quatro
anos com duração até 2021) em Moçambique apoiou a estratégia
nacional de fístula obstétrica para 2012-2015 (mais tarde prolongada
até 2020), focando-se na prevenção, tratamento e integração social.
Em Abril de 2019, o Ministério da Saúde lançou um programa de
5 milhões de USD, apoiado pelo UNFPA e financiado pelo Governo
do Canadá, para ajudar mulheres e raparigas afectadas por fístula
obstétrica. O programa apoia a formação de médicos e presta
ajuda a mulheres e raparigas que sofrem de fístula obstétrica para
que possam retomar uma vida normal. Doze médicos cirurgiões
de fístula obstétrica iniciaram um curso de formação qualificado e
certificado em reparação de fístula obstétrica, tendo sido produzidos
três manuais de fístula obstétrica no âmbito do curriculum do
programa de formação.

- Dra. Alberto Alforma
Em 2019, 61% da meta (741 de um total de 1,208) de
fístulas foram reparadas.
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ZER O PR Á T I CA S N O CI V A S E
V IO LÊ N CI A BA S E A D A N O G É N ERO
Ninguém no mundo deveria sofrer de violência baseada no género ou práticas nocivas, mas
chegar ao zero até 2030 irá exigir uma acção tanto ao nível das Políticas como ao nível
dos programas. Todos os Governos precisam de adoptar e implementar leis e políticas, e
prestar serviços de qualidade de prevenção, protecção e cuidados. Baseadas acima de tudo
nos direitos humanos, as medidas devem almejar a transformação de culturas e atitudes
relacionadas com o género. Será necessário eliminar as desigualdades de género e normas
sociais discriminatórias, fortalecendo significativamente o processo de empoderamento e
a capacidade de iniciativa das mulheres e raparigas, abrangendo todas as comunidades e
sociedades.
Moçambique aceitou este desafio. Isto inclui pôr termo a práticas tais como o casamento
prematuro (com menos de 18 anos); empoderar raparigas e mulheres para tomarem as
rédeas das suas próprias vidas; e prestar assistência e apoio a sobreviventes de violência.

Acelerar a Prevenção e Resposta à Violência Sexual e Baseada
no Género e Casamento Prematuro de Raparigas Adolescentes e
Jovens Mulheres (dos 10 aos 24 anos) em Moçambique
A Iniciativa Spotlight, financiada pela União Europeia, é um programa global que combina
os esforços de cinco ministérios do Governo, da sociedade civil e de quatro agências das
Nações Unidas para pôr fim à violência baseada no género. Lançada em Moçambique
em 2019, o UNFPA começou a apoiar a prestação institucional de serviços essenciais,
investindo em infra-estrutura, equipamento, bens, suprimentos, serviços contratuais
e formação. Em Junho, o Governo inaugurou, com apoio do UNFPA, o Centro de
Atendimento Integrado às Vítimas de Violência (CAI), em Nampula, juntamente com o
regulamento operacional do CAI. Esta iniciativa será replicada noutros pontos do país.
Um dos principais objectivos da iniciativa Spotlight é desenvolver a capacidade nacional de
produzir e publicar estatísticas e dados sobre violência baseada no género. Moçambique
instalou um sistema de recolha de dados administrativos sobre violência contra mulheres
e raparigas, de acordo com padrões internacionais. O UNFPA está a contribuir, através da
formação de agentes nacionais de estatística, para a melhoria da capacidade de produção
de dados sobre violência contra mulheres e raparigas.
Ao longo de 2019, 192 pontos focais, nacionais e provinciais, e representantes de
organizações relevantes da sociedade civil, receberam formação sobre prestação
de apoio integrado multi-sectorial a sobreviventes de violência baseada no género;
nas províncias de Gaza, Manica e Nampula, 209 profissionais receberam formação em
prestação de serviços, mecanismos de referenciamento, monitoria e leis sobre violência
doméstica e familiar.
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No âmbito da iniciativa “Spotlight”, o UNFPA formou mais de
1,000 mentoras do programa “Rapariga Biz” para fortalecer o
seu conhecimento e alcance sobre violência baseada no género
e práticas nocivas. Essas mentoras que receberam formação
estão agora mais capacitadas para ajudar a prevenir a violência
e referenciar mais de 30,000 raparigas e jovens mulheres para
acederem a serviços e apoio através de espaços seguros.
No total, o programa “Rapariga Biz” já formou um total de 5,600
jovens mentoras e, até ao final de 2019, apoiou 699,000 raparigas
e jovens mulheres dos 10 aos 24 anos.

“We Decide”
Financiado pelo Governo de Espanha, o programa “We Decide”
visa promover os direitos de jovens com deficiências, os quais são
das pessoas mais vulneráveis à violência, para que possam fazer
as suas escolhas sexuais e reprodutivas e serem protegidos de
todas as formas de violência. Ao longo de 2019, as intervenções
do programa continuaram a trabalhar na sensibilização sobre a
saúde e os direitos sexuais e reprodutivos de pessoas jovens com
deficiências, com vista a assegurar que os prestadores de cuidados
de saúde compreendam as necessidades especiais das pessoas
com deficiências e estejam devidamente equipados para apoiá-las.
Para esse efeito, ao longo de 2019, o UNFPA patrocinou a tradução
para a língua portuguesa e disseminação das linhas de orientação
sobre a prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva e
violência baseada no género, a pessoas jovens com deficiências,
e formou representantes de organizações de pessoas com
deficiência sobre a utilização do material.

As intervenções de capacitação incluíram
ainda a formação de 22 pessoas jovens
com deficiência e pessoas com albinismo
para servirem de educadores de pares, e a
capacitação de 60 prestadores de cuidados
de saúde que trabalham com jovens para
atenderem às necessidades específicas de
pessoas com deficiências.
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FACILITADORES
PROGRAMÁTICOS
J O VEN S
Todos os programas para alcançar os três objectivos transformadores têm
os jovens na linha da frente do seu público-alvo, havendo determinados
programas desenhados especificamente para responder às necessidades
das pessoas jovens. Ao trabalhar com os parceiros na projetação desses
programas, o UNFPA está comprometido com a concepção de que nada
sobre a saúde e o bem-estar dos jovens pode ser discutido e decidido sem
o significativo envolvimento e participação dos mesmos (“nada sobre nós,
sem nós”). Empoderar os 1,8 mil milhões de pessoas jovens do mundo
e explorar o seu pleno potencial para contribuírem para o progresso
económico e social é a chave para dar vida à visão e compromisso do
Programa de Acção da CIPD e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável.
O programa nacional do UNFPA, em Moçambique, salienta a necessidade
de envolver as organizações juvenis na prevenção do casamento
prematuro, abuso sexual e no aumento da disponibilidade de serviços
abrangentes de educação sexual e saúde sexual e reprodutiva para
pessoas jovens. Uma das principais iniciativas que teve lugar em 2019 foi
a Feira e Conferência Internacional de Educação, onde a Representante
do UNFPA falou sobre a importância de acolher a inovação como um
meio para educar os jovens moçambicanos, em particular as raparigas
vulneráveis. Na Feira, foi exibido o “DIKA”, um aplicativo inovador que
faculta informação aos jovens moçambicanos sobre saúde sexual e
reprodutiva e ajuda a disseminar informação entre os pares adolescentes.

Acção para a Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos
das Raparigas e Jovens Mulheres em Moçambique
O programa “Rapariga Biz” é um programa multi-sectorial de saúde e
direitos sexuais e reprodutivos, liderado pelo Governo e apoiado pelo
Governo da Suécia, ao qual se juntaram em 2019 o Canadá e o Reino
Unido, contando ainda com assistência técnica do UNFPA como agência
líder, para além da UNESCO, UNICEF e ONU Mulheres. Este programa
emblemático empoderou 699,000 raparigas adolescentes e mulheres
jovens entre os 10 e 24 anos para que tomem decisões informadas e
saudáveis sobre as suas vidas e para que tenham acesso à educação,
saúde sexual e reprodutiva, justiça e serviços sociais.
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Anifa é uma
rapariga de 17 anos
que, para apoiar
a família, casou
com um homem
de 70 anos antes de
completar 14 anos. No
entanto, depois de
engravidar, o marido
abandonou-a. Mal tendo completado o ensino primário,
Anifa não tinha grandes esperanças quanto ao seu
futuro e da criança.
No seu bairro, Anifa encontrou mentoras do programa
“Rapariga Biz”. As mentoras, que são raparigas das
próprias comunidades, realizam diálogos comunitários
frequentes de sensibilização sobre a importância de
evitar o casamento prematuro. Não demorou para
que Anifa estivesse inscrita em sessões de mentoria,
realizadas todos os sábados, ao longo de quatro meses,
para grupos de cerca de 30 raparigas de cada vez,
abordando questões de planeamento familiar, sexo
seguro e, acima de tudo, o direito de escolher quando e
com quem casar e ter filhos. Com a ajuda das mentoras,
a Anifa está agora de volta à escola.

Os alicerces do programa são as 5.600 mentoras que trabalham,
através de espaços seguros e de sessões de mentoria (sobre saúde
sexual e reprodutiva, violência baseada no género, direitos humanos
e habilidades para a vida), nas comunidades apoiando e encorajando
as raparigas a permanecer na escola, a prevenir a gravidez na
adolescência e a adiar o casamento. O programa inclui ainda outras
actividades que promovem os direitos das raparigas e mulheres
jovens, tais como as redes sociais de raparigas, programas de rádio
e diálogos comunitários entre pais, provedores de cuidados, jovens
activistas, professores e outras pessoas influentes nas comunidades.
Até ao final de 2019, um total de 2,501 líderes comunitários,
líderes religiosos e pessoas influentes participaram em diálogos
comunitários, em 20 distritos do programa “Rapariga Biz” nas
províncias da Zambézia e de Nampula.

O êxito do programa tem sido notável. O objectivo do “Rapariga
Biz” é manter a percentagem de raparigas entre os 10 e 19 anos
que participam no programa e se casam ao longo do ano abaixo
dos 5%.
Em 2019, 0.9% das raparigas casou enquanto inscritas
no programa: foram identificados apenas 3,409 casos
de casamentos prematuros entre as 385,270 raparigas
do “Rapariga Biz” com idade entre os 10 e 19 anos.
Comparando com a meta de 10%, 26% das raparigas fez o teste
de HIV, com uma taxa de 4% de positivos.
Em 2019, apenas 0.3% das raparigas entre os 10 e 19
anos do programa “Rapariga Biz” ficou grávida enquanto
estava inscrita no programa de mentoria.

Programa Global para Acelerar a Acção para
Acabar com o Casamento Prematuro
O Programa Global UNFPA-UNICEF para Acabar com o Casamento
Prematuro foi lançado em 2016 para combater o casamento
prematuro em países, incluindo Moçambique, onde o casamento
prematuro é prevalecente. O programa promove os direitos das
raparigas adolescentes para evitar o casamento e a gravidez e
capacita-as para realizarem as suas aspirações através de formação
em habilidades para a vida, educação e protecção social.
Em Moçambique, o programa apoia a implementação da estratégia
nacional do casamento prematuro para 2016-2019 ao nível central
e em seis distritos designados de convergência das províncias da
Zambézia e de Nampula visados pelo programa, onde trabalha em
conjunto com o programa de “Rapariga Biz”.
O ano de 2019 foi o quarto e último ano da primeira fase do
programa; foram registadas diversas conquistas em termos de
reforma legal e de políticas, incluindo, entre as mais destacáveis, a
recente criminalização, em Julho de 2019, do casamento prematuro
em Moçambique. Várias iniciativas de comunicação e mobilização
social de longo alcance contribuíram para a sensibilização do público
sobre as consequências negativas do casamento prematuro, e
continuam a realizar-se investimentos para a construção de uma
base de evidências que sirva para o melhoramento do desenho de
programas e crie sinergias com outros programas.
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DADOS
Compreender as oportunidades e os desafios da mudança
demográfica e as respectivas consequências ao nível político,
económico, social e para a paz e segurança, tem uma importância
fundamental para todos os países. Nas últimas décadas, uma
revolução de dados transformou as possibilidades de rastreio
das desigualdades de desenvolvimento entre os diferentes
grupos populacionais. O uso informado destes novos métodos de
recolha e análise de dados fornecem um enorme potencial para
incluir todos no alcance do acesso universal a saúde e direitos
sexuais e reprodutivos e para identificar onde é que a iniquidade e
desigualdade de género está a atrasar o desenvolvimento.
Enquanto agência demográfica líder no sistema das Nações
Unidas, desde a sua fundação que o UNFPA tem ajudado países a
desenvolver a sua capacidade estatística e a incorporar o uso de
dados de alta qualidade no desenho e implementação das políticas
de desenvolvimento. Um dos resultados incluídos no programa
nacional do UNFPA em Moçambique é o desenvolvimento da
capacidade nacional de recolha, análise e utilização de dados de
alta qualidade para alimentar as políticas públicas.

Apoio a ambientes baseados na população e em
evidências para a tomada de decisões
O censo da população e habitação de Moçambique de 2017 foi
enumerado com êxito em Agosto de 2017 com apoio técnico
e financeiro de um fundo fiduciário de múltiplos doadores
(englobando o DFID, Noruega, Suécia, Canadá e Itália), em
coordenação com o Banco Mundial. Após a enumeração, o UNFPA
continuou a apoiar o Instituto Nacional de Estatística (INE) para
implementar as actividades pós-enumeração do censo, incluindo o
processamento dos dados do censo, limpeza e tabulação de dados,
e formação sobre produção e uso de estatísticas de género.
Os resultados oficiais de nível nacional do censo 2017 foram
lançados a 29 de Abril de 2019. Este marco assinalou a entrada
na fase de disseminação dos resultados do censo. No âmbito da
disseminação, foram publicadas, em Julho de 2019, tabulações do
nível provincial, incluindo dados demográficos por distrito.
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Com a disponibilização destes dados, o Governo de Moçambique
está agora a utilizar os resultados do censo de 2017 na
planificação do seu plano de desenvolvimento para 2020-2024.
Foi também registado progresso substancial no desenvolvimento
da capacidade institucional e humana, incluindo as áreas de
estatísticas de género, literacia estatística, estatísticas territoriais
e sistemas de informação geográfica (SIG). Em resposta às
emergências provocadas pelos ciclones Idai e Kenneth, o UNFPA
e pessoal técnico do INE dedicaram esforços consideráveis para
produzir resultados e análises de dados do censo para informar as
operações das Nações Unidas e outros parceiros humanitários no
terreno.

I NO VAÇÃO
Há muito tempo que o UNFPA apoia abordagens inovadoras
na sua programação – nos últimos anos, isso significou muitas
vezes utilizar novas tecnologias móveis, abordagens pioneiras de
comunicação e diversos meios digitais para melhorar a recolha,
análise e publicação de dados do terreno e para chegar a novos
públicos com informação crítica.

InfoViolência
A maior parte dos 6 milhões de mulheres em Moçambique
que são alvo de violência ao longo das suas vidas não divulgam
essa violência e não estão registadas nos sistemas oficiais, e as
sobreviventes dessa violência normalmente não recebem qualquer
apoio. Além disso, continua a ser difícil acompanhar cada caso, uma
vez que diferentes autoridades têm diferentes responsabilidades
para com as sobreviventes.
Tendo entendido que são necessários métodos inovadores para
lidar com a violência baseada no género, o Ministério do Interior, no
início de Maio, com apoio do UNFPA, começou a pré-pilotar uma
plataforma digital, chamada “InfoViolência”, para registo, gestão
e controlo de casos de violência baseada no género. O UNFPA
testou o pacote de formação e a plataforma em esquadras policiais
na cidade e província de Maputo, permitindo que as equipas
obtivessem retro informação sobre o desempenho, a funcionalidade,
a exequibilidade e a eficácia da plataforma. Estão em curso esforços
para alargar o piloto a outras províncias. Esta plataforma inovadora
irá melhorar a recolha de evidências sobre casos de violência
baseada no género e irá permitir que as instituições envolvidas
no cuidado e gestão de casos prestem serviços atempados e de
qualidade às sobreviventes.

InfoFístula
Num projecto novo e inovador, o UNFPA está a apoiar o Ministério
da Saúde na construção de um sistema de monitoria e gestão
de casos de fístula obstétrica em tempo real, de modo a apoiar
os trabalhadores da linha da frente através da recolha de dados
e provisão de serviços. InfoFístula é um aplicativo para telefones
móveis que ajuda a documentar e melhorar as interações entre a
paciente com fístula e a sua equipa de cuidados de saúde.
Em Setembro de 2019 teve início uma fase-piloto em três
províncias, com 45 trabalhadores de saúde e acção social a
receberem formação sobre o uso do aplicativo e respectivo painel
de controlo. O InfoFístula contribui para acelerar a promessa
de pôr termo à fístula através da criação de um sistema que irá
desenhar estratégias de prevenção baseadas na informação e
dados providenciados – melhorando assim, em última análise, o
tratamento para mulheres.

O InfoViolência facilitará e dará
credibilidade ao nosso trabalho, além de
permitir um acompanhamento mais eficaz
de todos os casos de VBG.
- Dra. Lurdes Mabunda, adjunta do Comissário da Polícia e,
em 2019, chefe do Departamento de Assistência à Família e
Menores Vítimas de Violência do Ministério do Interior
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RECURSOS E PARCERIAS
Humanitário
$2,146,387 (9%)

Igualdade de Género
$1,521,758 (6%)

Saúde Sexual e Reprodutiva
$13,537,623 (55%)

Juventude
$3,472,532 (14%)

População e Desenvolvimento
$3,820,018 (16%)

Gastos Totais

Doadores

Saúde Sexual e Reprodutiva

$13,537,623

Reino Unido, Reino dos Países Baixos, Canadá, Bélgica, Fundo Fiduciário MultiDoador, Fundos Fiduciários das Nações Unidas (multi-doadores), República da Coreia
do Sul, ONUSIDA

População e Desenvolvimento

$3,820,018

Canadá, Reino Unido, Noruega, Suécia, Itália, Fundação Bill e Melinda Gates

Juventude

$3,472,532

Fundo Fiduciário Multi-Doador, Suécia, Reino Unido e Canadá através do Fundo
Fiduciário Multi-Parceiros do PNUD

Igualdade de Género

$1,521,758

Espanha, Fundo Fiduciário Multi-Parceiros das Nações Unidas (MPTF), União
Europeia (UE)

Humanitário*

$2,146,387

ONU OCHA, Reino dos Países Baixos, Reino Unido, Noruega, Canadá
*actividades humanitárias adicionais foram financiadas no âmbito de outras intervenções programáticas/temáticas
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O trabalho do UNFPA em Moçambique e ao
redor do mundo é apenas possível por causa das
generosas contribuições de doadores. Conforme
detalhado na tabela financeira, em 2019
o escritório em Moçambique recebeu apoio do
orçamento geral do UNFPA e de 16 doadores
Governamentais e de fundações.
O UNFPA trabalha em estreita colaboração com o Governo de
Moçambique em políticas e acções conjuntas. Juntamente com
organizações não-governamentais nacionais e internacionais, o
Governo implementa igualmente vários dos programas apoiados
pelo UNFPA.

O S N O S S OS PARC E I ROS
Para desempenhar o seu trabalho, em 2019, o escritório nacional
de Moçambique contou com 30 parceiros de implementação
diferentes ao nível central e em seis províncias. O principal foi o
Governo de Moçambique, através de 13 dos seus ministérios e
agências.
Os parceiros do Governo de Moçambique (a nível nacional)
incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministério da Economia e Finanças
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério do Género, Criança e Ação Social
Ministério da Saúde e direcções provinciais relacionadas
Ministério do Interior
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
Instituto Nacional de Estatística
Ministério da Juventude e do Desporto

*note que esta lista não incluí parceiros do governo a nível distrital ou provincial.

Os parceiros de implementação não-governamentais incluem:
AMODEFA, Coalizão da Juventude, DKT, Focus Fistula, Fórum
Mulher, Fundação Wiwanana, Fundo para o Desenvolvimento da
Comunidade (FDC), Johns Hopkins University, NAFEZA, Operation
Fistula, Plan International e The Population Council.
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Garantindo direitos e escolhas
para todos desde 1969
Escritório Nacional do UNFPA em Moçambique
Rua Orlando Mendes, 213
Sommerschield, Maputo
Moçambique
Moçambique.unfpa.org
@UNFPAMocambique
@UNFPAMoçambique
@unfpamoz

