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PLANO ACTUALIZADO DE SAÚDE E DIREITOS (SRHR) SEXUAIS E REPRODUTIVO 

NOME DO PAIS:  Moçambique   
NOME DO MUNICIPIO: Municipio da Bilene 
 
Objectivos estratégicos: O municipio adoptou e implementou políticas, programas, serviços para melhorar os cuidados de saúde de qualidade, 
apropriados, sensiveis para as jovens, incluindo saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SRHR). 
 
NB: Os planos do municipio sobre Violência de Género e VIH e SIDA foram actualizados de acordo com as disposições dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e do Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento actualizado e não estão incluídos no Plano de 
SDSR actualizado. O plano de SRHR será implementado em conjunto com os planos de VBG e VIH e SIDA para fornecer cuidados e serviços 
holísticos de SDSR. 
 

Todos os dados de referência (linha de base) no plano devem ser desagregados por sexo e idade. 

AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 
POPULAÇAO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Saúde menstrual          

Acesso a 
produtos 
menstruais 

         

Implementar 
sistemas para 

garantir a provisão 

de absorventes 
higiênicos 

sustentáveis e com 
boa relação custo-

benefício para 
meninas e 

mulheres jovens 

incapazes de 
acessar 

 Quantas 
meninas e 

mulheres 

jovens estão a 
receber 

absorventes? 
A nivel do 

município de 
Bilene junto 

com a 

direcção da 
Educação 

Jovens, 
Adolescentes 

que irão 

beneficiar  
absorventes 

higiênicos. 

Através das 
escolas que 

serão 

identificadas, 
comunidades 

postos de saúde 
e o cadastro 

das raparigas 

Meninas dos 10 
aos 19 anos 

que não tem 

condições de 
adquiri 

absorventes 
higienicos 

Através de 
palestras e 

Sensibilização 

aos secretários 
dos bairros para  

Municípi
o juntos 

com 

activista
s dos 

centros 
de 

saúde,  

Todo Ano Por definir, será 
integrado no 

orçamento do 

Município. 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

absorventes 
higiênicos. 

ainda não se 
implementa a 

distribuição de 
absorventes 

Serviços e 

educação sobre 
SRHR 

         

Acesso a SRHR           

A comunidade 

conhece e usa os 
serviços de SRHR 

 Quantas 

pessoas 
recebem 

serviços de 

SRHR através 
do municipio? 

Não existem 
dados 

quantificados 

quantos a 
SRHR, 

contudo a 
nível do 

município tem 
feito trabalho 

de palestras 

de 
sensibilização 

S/SRHR, no 
Centro de 

Saúde no 

departamento 
do SAAJ por 

Aumento da 

população que 
acessa os 

serviços 

integrados de 
SSR para 1000 

Jovens por Mês 

Relatórios do 

SAAJ 

Jovens e 

Adolescentes 
 

Mobilização e 

Sensibilização 
aos lideres 

comunitrios, 

religiosos, pais e 
encarregdo de 

educação 
 

 

Municípi

o, SAAJ, 
Lideres 

Comunit

ários, 
Religios

os 

Permanente Integrar no 

Orçamento do 
Município 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

mês atendem 
mais de 1000 

jovens e 
adolescentes 

e eles tem 

recebido 
serviços 

aconselhamen
to, 

planeamento 

familiar entre 
outros 

 

SRHR services          

Estabelecer e 
fornecer serviços 

comunitários 
integrados de SSR 

e HIV adequados 

para jovens e 
adolescentes. 

 Número de 
clínicas, 

clínicas 
móveis ou 

outras 

instalações 
que fornecem 

SRHR 
abrangente no 

município. 
Centro de 

Saúde e 

Clinica 
Chirangaboa 

Até o momento 
não há aumento 

de clinicas 
moveis porque 

não existem, 

trabalhamos com 
centros de saúde 

e uma clinica de 
nome 

Chirangaboa que 
oferecem SRHR e 

um aumento na 

variedade de 
serviços de SRHR 

fornecidos 

Relatórios que 
são fornecidos 

ao Município 

Jovens e 
Adolescente 

Palestras para o 
grupo alvo, nos 

centros de 
saúde, 

comunidades 

através dos 
intervenientes 

Todos 
Interven

ientes 

Permanente Integrar no 
orçamento do 

Municipio e no 
plano anual do 

Municipio 

Fornecer 
informações, 

 Quantas 
pessoas 

Aumento do 
número de 

Através de Jovens e 
Adolescentes,  

Incentivar as 
aderirem o 

Enferme
ira e 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

triagem e serviços 
de tratamento de 

DST. 

acessam o 
tratamento de 

DTSs? 

Todos Jovens 
e 

Adolescentes 

pessoas que 
recebem 

tratamento 

contra DTSs.  

Dados 
fornececido 

pelos centros 

de súde 

tratamento 
contra DTS 

Assisten
te social 

do 

Municípi
o 

Fornecer 
informações e 

serviços de 
aconselhamento 

sobre abuso de 
drogas e 

substâncias. 

 Quantas 
pessoas 

recebem 
informações e 

aconselhamen
to sobre 

abuso de 

drogas e 
substâncias? 

A nível da vila 
de Bilene mais 

de 1000 

Jovens e 
Adolescentes 

recebem 
aconselhamen

to 

Aumento do 
número de 

pessoas 
recebendo 

informacao e 
aconselhamento 

sobre abuso de 

drogas e 
substâncias. 

Dados 
fornecidos pelo 

gabinete de 
atendimento e 

postos de saúde 
que trabalham 

directamente 

com a vereação 
da área social 

Jovens e 
Adolescentes 

Aconselhamento 
sobre o abuso 

de drogas e 
substâncias de 

caracter nocivo 

 Permanente  

Informação, 
educação e 
comunicação 
abrangente 
sobre SRHR 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Integrar programas 
para órfãos, 

crianças e jovens 

vulneráveis 
baseados na 

comunidade com 
educação sexual 

abrangente e 

outros serviços de 
saúde reprodutiva 

para adolescentes 
e jovens. 

 Percentagem 
de jovens que 

recebem 

educação 
sexual 

abrangente. 
A 

percentagem 

é de 70% 

Aumento da 
percentagem de 

jovens que 

recebem 
educação sexual 

abrangent, os 
postos de saúde 

tem feito um 

trabalho de base 
junto com os 

activistas e 
posibilita a 

aderencia 
maciva dos 

jovens para 

receberem 
educação sexual 

Informação do 
SAAJ,  

Jovens e 
Adolescentes 

Palestras, 
grupos teatrais, 

mobilizações 

Todos 
interveni

entes 

Permanente  

Implementar 

intervenções para 
pais, encarregados 

de educacao e 
professores para 

assegurar o seu 
apoio e 

envolvimento na 

provisão de 
educação sexual 

abrangente e 
outros serviços de 

SSR e VIH para 

crianças, 

 Número de 

intervenções 
para pais, 

encarregados 
de educacao e 

professores 
para 

assegurar o 

seu apoio e 
envolvimento 

na provisão de 
educação 

sexual 

abrangente e 
outros 

Aumento do 

número de 
intervenções 

para pais, 
encarregados de 

educacao e 
professores para 

garantir o seu 

apoio e 
envolvimento na 

provisão de 
educação sexual 

abrangente e 

outros serviços 
de SSR e VIH 

Através das 

listas de 
presenças de 

encontros que 
costumamos 

realizar 
juntamente com 

jovens e 

adolescentes 
com os 

intervenientes( 
Pais, 

encarregados 

de Educação, 
Professores, 

Pais e 

Encarregados 
de Educação, 

Professores, 
Lideres 

Comunitários, 
Religiosos, 

Secretários dos 

Bairros 

Reuniões de 

Sensibilização 

Todos Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

adolescentes e 
jovens. 

serviços de 
SSR e VIH 

para crianças, 

adolescentes 
e jovens. 

Não temos 
números 

exactos 

apenas 
podemos 

informar que a 
maioria dos 

Pais e 
Encarregados 

de educação e 

professores 
apoiam jovens 

e 
adolescentes 

a aderirem aos 

serviços de 
SSR e VIH 

para crianças, 
adolescentes e 

jovens. 

enfermeiros, 
Lideres 

comunitários, 

religiosos, 
secretários dos 

bairros) 

Integrar e garantir 
a provisão de 

serviços de CSE, 

SRH e VIH nas 
actividades e 

programas 
voltados para 

adolescentes e 

jovens fora da 
escola. 

 Até que ponto 
os serviços de 

CSE, SHR e 

VIH estão 
integrados 

nos 
programas 

para jovens 

fora da 
escola. 

Aumento do 
grau de 

integração dos 

serviços de CSE, 
SHR e VIH nos 

programas para 
jovens fora da 

escola. 

Relatórios Jovens e 
Adolescentes 

fora da escola 

Debates nos 
SAAJ, nas 

comunidades, 

cenas show, 
brigadas moveis 

divulgando a 
informação. 

Todos Permanente até 
atingir a meta 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Através de 
Cena Show, 

debates nos 
bairros 

Saúde materna          

Mortalidade 
materna 

         

O municipio tomou 
medidas para 

reduzir a 
mortalidade 

materna. 

 Qual é a taxa 
de 

mortalidade 
materna? 

A Taxa de 

Mortalidade 
materna é de 

0.1% 

Diminuição na 
taxa de 

mortalidade 
materna. 

Através dos 
relatórios dos 

dos postos de 
saúde 

Mulheres 
adultas e 

raparigas em 
idade 

reprodutiva 

Assitència 
técnica pelo 

pessoal 
qualificado da 

saúde 

Pessol 
qualifica

do da 
Saúde 

Permanente  

Planeamento 
familiar e 
contracepção 

         

Fornecimento de 

contraceptivos 

 Qual é a taxa 

de prevalência 

de 
contraceptivos

? É de 60% 

Aumento da taxa 

de prevalência 

de 
contraceptivos 

Relatórios 

Períodos 

Mulheres em 

idade Fértil 

Sensibilizar s 

mulheres, 

jovens e 
adolescentes 

para manter os 
serviços de 

contraceptivos 

nos postos de 
saude, escolas, 

mercados e 
demais locais 

Agentes 

de 

Saúde e 
Municípi

o 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Fornecer 
informações sobre 

planeamento 

familiar adequadas 
à idade, serviços 

de aconselhamento 
e contracepção ou 

encaminhamento 

para provedores de 
serviços amigáveis 

para adolescentes. 

 Qual é o grau 
de 

cumprimento 

da demanda 
pelo 

planeamento 
familiar? 

 

É Satisfatório, 
As Mulheres, 

Jovens em 
idade 

produtiva tem 
aderido ao 

Planeamento 

familiar 

Aumento do 
nivel de 

cumprimento da 

demanda pelo 
planeamento 

familiar 

Relatórios 
periodicos 

Mulheres e 
Jovens em 

idade fértil 

Oferecer 
anticonceptivos 

Centro 
de 

Saúde 

Permanente  

Gravidez na 
adolescência 

         

Desenvolver 
sistemas 

comunitários para 
a provisão de apoio 

econômico e social 

para mães 
adolescentes. 

 Sistemas 
implementado

s para a 
provisão de 

apoio 

econômico e 
social para 

mães 
adolescentes. 

Aumento do 
número de 

sistemas 
implementados 

para a provisão 

de apoio 
econômico e 

social para mães 
adolescentes. 

      

Cuidado pré 
natal 

         

Fornecer 
atendimento pré-

natal e obstétrico 

 Qual é a 
percentagem 

de partos 

Aumento na 
percentagem de 

partos assistidos 

Registros 
diários nos 

centros de 

Mulheres e 
raparigas em 

Assistència 
tecnica pelo 

Pessoal 
Qualifica

do 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

de qualidade para 
incluir adolescentes 

grávidas e 

meninas. 

assistidos por 
pessoal de 

saúde 

qualificado? 
A 

percentagem 
de partos 

assistidos é de 

100% 

por pessoal de 
saúde 

qualificado. 

Saúde na 
maternidade e 

relatórios 

mensais 

idade 
reprodutiva 

pessoal 
qualificado 

Cuidados pós-
natal 

         

Fornecer serviços 
de atendimento 

pós-natal para 
adolescentes e 

jovens elegíveis. 

 Quantas 
mulheres e 

meninas 
recebem 

cuidados pós-

natal? 
Sem dados 

específicos de 
momento 

Aumento do 
número de 

mulheres e 
meninas que 

recebem cuidado 

pós-natal. 

A forma de 
verificação é 

através de 
registros diários 

dos postos de 

saúde,  

Mulheres e 
Raparigas em 

idade 
reprodutiva 

Assistência 
Técnica Pós - 

Natal 

Técnica 
do SMI 

Permanente  

Câncro Cervical e 
de Mama 

         

Fornecer vacina 

contra o HPV. 

 Quantas 

mulheres e 

meninas 
recebem a 

vacina HPV? 
A nível de 

Moçmbique 

ainda não foi 
admistrada a 

vacina HPV 

Disponibilizar a 

vacina HPV para 

mulheres e 
Raparigas 

 Melheres e 

Raparigas 

Sensibilizar o 

Ministério de 

Saúde a adquirir 
est vacina para 

todas as 
mulheres e 

raparigas 

Técnicos 

de 

Saúde 
qualifica

dos 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Fornecer 
informações e 

educação sobre o 

câncro do colo do 
útero e da mama. 

 Quantas 
mulheres e 

meninas 

recebem 
informações 

sobre o 
câncro do colo 

do útero e da 

mama? 
Muitas dificil 

especificar ou 
quantificar  

Aumento do 
número de 

mulheres e 

meninas que 
recebem 

informações 
sobre o câncro 

do colo do útero 

e da mama. 

Relatórios 
semestrais que 

os governos 

provinciais 
divulgam 

Mulheres e 
Raparigas 

Campanhas de 
Sensibilização 

para divulgação 

maciva da 
infirmação 

especialmente 
nas 

comunidades 

Núcleo 
Multisec

torial 

Permanente  

Aborto seguro          

Legislação sobre 
aborto seguro 

         

Campanhas locais 
para defender o 

aborto seguro e 
legal. 

 Iniciativas em 
progresso 

para defender 
o aborto 

seguro e 
legal. 

Temos 

tecnicos 
formados 

capazes de 
defender o 

aborto seguro 

e legal 

Resultados bem-
sucedidos de 

campanhas pelo 
aborto seguro e 

legal. 
Temos dito 

resultados 

satisfatórios em 
relação a este 

assunto no que 
diz respeito as 

campanhas e 

sensibilizações 

Através de 
relatórios 

mensais 

Mulheres e 
Raparigas 

Campanhas de 
Sensibilização 

Todos 
Interven

ientes 

Permanente  

Serviços de 
aborto seguro 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

Fornecer 
informações e 

serviços a favor do 

aborto legal seguro 
e cuidados pós-

aborto. 

 Número de 
pessoas que 

recebem 

informações e 
serviços para 

o aborto legal 
seguro e o 

atendimento 

pós-aborto. 
Por mês mais 

de 1000 
mulheres e 

raparigas 
recebem 

informações e 

serviços para 
o abordo legal 

seguro e o 
atendimento 

pós-aborto 

Aumento do 
número de 

pessoas que 

recebem 
informações e 

serviços para um 
aborto legal 

seguro e 

atendimento 
pós-aborto. 

 Mulheres e 
Raparigas  

Campanhas para 
mais aderencia 

de das mulheres 

ao assunto  

Tecnicos 
da 

Saúde 

Permanente  

Água, 
saneamento e 
higiene 

         

Acesso a água 
potável 

 Que 
proporção da 

população do 
município tem 

acesso a água 

potável? 
98% da 

População das 
quais esta 

Aumento na 
proporção da 

população do 
município que 

tem acesso a 

água potável. 

Relatórios 
Mensai 

Municípes Trabalhos de 
Sensibilização 

para com a 
comunidadeem 

questões de 

agua e 
saneamento do 

meio, recolha e 
processamento 

Técnicos 
de agua 

e 
saneam

ento 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

dividido entre 
38% agua 

potavel e o 
remanescente 

agua da 

fontenaria 

de dados sobre 
a população que 

tem acesso ao 
saneamento 

Acesso ao 

saneamento 

 Que 

proporção da 

população do 
município tem 

acesso ao 
saneamento? 

Aumento na 

proporção da 

população do 
município que 

tem acesso a 
saneamento. 

      

O município 

sensibiliza e 
fornece formação 

sobre a 
importância de 

uma boa higiene. 

 Número de 

programas do 
município que 

promovem 
boa higiene. 

Aumento do 

número de 
programas do 

município que 
promovem boa 

higiene. 

      

Práticas 
prejudiciais 

         

Casamentos 
prematuros 

         

Implementar 

estratégias de 

mobilização e 
defesa da 

comunidade contra 
casamentos 

prematuros e 

gravidez na 
adolescência. 

 Estratégias de 

defesa para 

prevenir 
casamentos 

prematuros e 
gravidez na 

adolescência. 

O município 
junto com a 

saúde, 

Resultados bem-

sucedidos das 

estratégias de 
defesa para 

prevenir 
casamentos 

prematuros e 

gravidez na 
adolescência. 

Atraves de 

relatórios dos 

workshops, 
palestas e 

debates 
realiazados para 

a deciminação 

deste assunto 

Jovens, 

adolescentes e 

crianças 

Realização de 

capacitações, 

debates, 
palestras nas 

escolas, 
comunidades, 

bairros, zonas 

onde toda a 
comunidade 

chave poderá 

Municípi

o e 

Saúde 

Permanente Inclusão desta 

actividade no 

orçamento do 
Municipio assim 

como no plano 
anual 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

comunidade e 
outros 

intervenientes
, implementa 

estratégias de 

mobilização 
contra CP 

receber a 
informação 

Populações-

chave 

         

O Município tem 

programas para 
atender às 

necessidades de 

SRHR das 
comunidades de 

lésbicas, 
homosexuais, 

bissexuais, 

transexuais, 
intersexuais e 

queer (LGBTIQ). 

 Número de 

programas de 
SRHR que 

visam 

especificamen
te as 

comunidades 
LGBTIQ. 

O Município 

ainda não 
trabalha com 

programas 
viradas para 

as 
comunidades 

LGBTIQ 

Aumento do 

número de 
programas de 

SRHR para 

comunidades 
LGBTIQ e 

pessoas que 
acessam esses 

programas. 

Não se verifica 
nenhum 

aumento porque 
ainda é um caso 

insolado para o 
Município de 

Bilene 

      

O Município tem 
programas para 

atender às 

necessidades de 
SRHR das 

profissionais do 
sexo. 

 Número de 
programas de 

SRHR que 

visam 
especificamen

te 

Aumento do 
número de 

programas de 

SRHR para 
profissionais do 

sexo e pessoas 
que acessam 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARIO ORÇAMENTO 
EM USD 

trabalhadoras 
de sexo. 

Os Postos de 
Saúde 

trabalham 

com os 
profissionais 

de sexo, 
contudo não 

temos 

informação 
detalhada se 

existe um 
programa 

traçado para 
atender as 

necessidades 

de SRHR 

esses 
programas. 

 

 


