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

NOME DO PAIS:    Moçambique 
NOME DO MUNICIPIO: Mandlakazi 
 
Objectivos estratégicos: O município adoptou e implementou políticas, programas, serviços para melhorar os cuidados de saúde de qualidade, 
apropriados, sensíveis para as jovens, incluindo saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SRHR). 
 
NB: Os planos do município 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  CALENDARI

O 

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 absorventes 

higiênicos. 

 Quantas 

meninas e 
mulheres jovens 

estão a receber 

absorventes? 
Embora o 

Município ainda 
não tenha dados 

do nr de 

meninas e 
mulheres jovens 

a se 

# de raparigas e 

mulheres jovens 
com necessidades 

para se 

beneficiarem da 
implementação do 

sistema para 
provisão de 

absorventes 

higiénicos 
sustentáveis. 

Aumento do 

Inquéritos 

escolares e dos 
centros de saúde, 

relatórios de 

monitoria, 
depoimentos 
  

Meninas e 

mulheres jovens, 
comunidades, 

escolas, lideres 

tradicionais, 
matronas, centros 

de saúde 

Município, 

Comunidades, 
escolas através 

dos conselhos de 

escola, centros de 
saúde 

Vereadora da 

acção social, 
técnico, 

enfermeira ou 

técnico da 
saúde, 

representante 
do conselho 

escolar 

De 

preferência 
todo ano mas 

faseado de 

modo a 
permitir a 

monitoria 

Por definir mas 

integrado no 
orçamento do 

município e no 

plano  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS ALVO 
INCLUINDO 

POPULAÇAO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

beneficiarem do 

sistema, este ira 
trabalhar com as 

comunidades, 
escolas e o 

grupo alvo para 

apurar o nr dos 
beneficiários.   

número de 

meninas e 
mulheres jovens 

recebendo 
absorventes 

higiênicos. 

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 
município? 

Sim, a 

comunidade 
conhece e usa os 

serviços de 
SRHR no SAAJ e 

por mês atende 
uma media de 

850 jovens e 

adolescentes 
mulheres para 

alem da oferta 
de serviços de 

aconselhamento

, disponibilização 
de métodos 

Aumento da 

população que 
acessa os serviços 

integrados de SSR; 
Aumento de 850 

jovens e 

adolescentes para 
1700 jovens 

mulheres que 
aderem aos 

serviços de 
aconselhamento e 

aos métodos 

contraceptivos; 
Diversificação de 

material IEC 

Relatórios das 

organizações que 
trabalham nesta 

área  

Mulheres e 

raparigas; jovens 
e adolescentes de 

ambos sexos 

Palestras e 

reuniões nas 
comunidades; 

Multiplicação e 
disponibilização de 

material IEC; 

Diversificação dos 
métodos 

contraceptivos 
para responder a 

diversas 
necessidades de 

adolescentes e 

jovens 

Agentes de 

saúde, TCE e 
membros de 

comité de 
Cogestão  

Continuo  Orçamento a ser 

integrado no 
orçamento global 

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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

contraceptivos e 

de material IEC 

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. 

Hospital Rural de 
Mandlakazi e 

uma clinica 
móvel fornecem 

serviços 

comunitários 
integrados de 

SSR e HIV 
adequados para 

jovens e 
adolescentes. 

Em media 

atende-se 1150 
adolescentes e 

jovens, sendo 
800 raparigas e 

350 rapazes 

Aumento do 

número de clínicas, 
clínicas móveis e 

outras instalações 
oferecendo SRHR e 

um aumento na 
variedade de 

serviços de SRHR 

fornecidos; 
 

Aumento de 1150 
adolescentes e 

jovens para 2100 

que aderem aos 
serviços de SSR e 

HIV, sendo 1100 
raparigas e 1000 

rapazes 

Relatórios 

mensais  

Raparigas 

adolescentes e 
jovens  

Sensibilização 

sobre SSR e HIV;  
Disponibilização de 

material de 
prevenção tais 

como 
preservativos; 

Oferta de serviços 

de 
aconselhamento e 

testagem em 
saúde comunitária; 

Aconselhamento 

para adesão ao 
tratamento 

EGPAF; 

activistas de 
saúde 

comunitária 

Continuo  Orçamento a ser 

integrado no 
orçamento global 

do município  

Fornecer 
informações, triagem 

e serviços de 

tratamento de DST. 

 Quantas pessoas 
acessam o 

tratamento de 

DTSs? 

Aumento do 
número de pessoas 

que recebem 

tratamento contra 

Dados da triagem, 
relatórios mensais 

Homens e 
mulheres, rapazes 

e raparigas  

Consultas nas 
unidades sanitárias  

Agentes de 
saúde  

Continuo  Orçamento 
inserido no 

orçamento global 

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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

760 pacientes, 

sendo 400 
raparigas, 120 

mulheres 

adultas e 200 
rapazes, 40 

homens adultos 
aderem aos 

serviços de 

tratamento de 
DTS  

DTSs de 760 para 

1520 sendo 1040 
raparigas e 480 

rapazes.  

Fornecer informações 
e serviços de 

aconselhamento 

sobre abuso de 
drogas e substâncias. 

 Quantas 
pessoas 

recebem 

informações e 
aconselhamento 

sobre abuso de 
drogas e 

substâncias? 

O município não 
tem dados sobre 

pessoas que 
usam drogas e 

substancias  

Aumento do 
número de pessoas 

recebendo 

informação e 
aconselhamento 

sobre abuso de 
drogas e 

substâncias. 

Relatórios 
mensais  

Jovens (rapazes e 
raparigas) 

homens e 

mulheres adultos 

Sensibilização 
domiciliaria, nos 

centros dos bairros 

através dos 
comités de saúde  

Activistas TPI 
(Trabalhos 

públicos 

Inclusivos), FDC, 
TCE (Total 

Controlo de 
Epidemia) da 

ADPP 

Permanente  Orçamento 
inserido no 

orçamento global 

do município. 
 

Orçamento dos 
parceiros  

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  CALENDARI
O 

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. 
45% de 

adolescentes e 
jovens recebem 

educação sexual 

abrangente, 
sendo 30% 

adolescentes e 
jovens do sexo 

feminino e 15% 
adolescentes e 

jovens do sexo 

masculino 

90% de 

adolescentes e 
jovens com 

conhecimentos de 

educação sexual 
como resultado 

abrangente de 
programas de 

comunicação 

integrados, sendo 
55% de 

adolescentes e 
jovens do sexo 

feminino e 35% de 
adolescentes e 

jovens do sexo 

masculino 

Relatórios 

mensais, 
inquéritos de 

monitoria 

Jovens (rapazes e 

raparigas) e 
adolescentes, 

comunidades 

organizações da 
Sociedade Civil 

trabalhando na 
área, centros de 

saúde 

Reuniões e visitas 

domiciliarias, 
abordagem 

interpessoal, 

palestras, debates, 
capacitações e 

workshops 

Vereação de 

assuntos sociais, 
comités de 

saúde e 

activistas de 
saúde, liderança 

dos bairros 

Continuo por 

se tratar de 
uma 

actividades 

que teria 
como 

resultado 
mudança de 

comportamen

to e 
habilidades e 

conhecimento
s 

Integrar no plano 

de actividades 
aprovado do 

município 

Implementar 

intervenções para 

pais, encarregados 
de educação e 

professores para 
assegurar o seu 

apoio e envolvimento 
na provisão de 

educação sexual 

abrangente e outros 
serviços de SSR e 

VIH para crianças, 
adolescentes e 

jovens. 

 Número de 

intervenções 

para pais, 
encarregados de 

educação e 
professores para 

assegurar o seu 
apoio e 

envolvimento na 

provisão de 
educação sexual 

abrangente e 
outros serviços 

de SSR e VIH 

para crianças, 

Aumento do 

número de 

intervenções para 
pais, encarregados 

de educação e 
professores para 

garantir o seu 
apoio e 

envolvimento na 

provisão de 
educação sexual 

abrangente e 
outros serviços de 

SSR e VIH para 

crianças, 

Relatórios  Pais e 

encarregados de 

educação e 
professores  

Sensibilização 

durante os 

encontros com 
pais e 

encarregados de 
educação; 

 
 Sensibilização 

durante os 

encontros com 
professores  

Vereação de 

assuntos Sociais, 

conselho da 
escola, lideres 

religiosos e 
comunitários, 

organizações 
sociais e 

associações  

Continuo  Integrado no 

plano de 

actividades 
aprovado 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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

adolescentes e 

jovens. 
O município 

aproveita 

intervir durante 
os encontros 

entre escolas 
pais e 

encarregados de 

educação que 
normalmente ‘e 

um (1) encontro 
por trimestre 

para informe e 
analise do 

aproveitamento 

pedagógico  

adolescentes e 

jovens. 

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. 
Os serviços 

estão integrados 

através do 
Fórum municipal 

de jovens e 
Conselho 

Distrital de 

jovens, SAAJ’s 

Aumento do grau 

de integração dos 

serviços de CSE, 
SHR e VIH nos 

programas para 
jovens fora da 

escola. 

Relatórios  Adolescentes e 

Jovens fora da 

Escola 

Palestras  Agentes de 

saúde e acção 

social  

Continuo  Orçamento a ser 

integrado no 

orçamento global 
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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

localizados nos 

centros de 
saúde 

Saúde materna          

Mortalidade 
materna 

         

O município tomou 
medidas para reduzir 

a mortalidade 
materna. 

 Qual é a taxa de 
mortalidade 

materna? 
Taxa de 

mortalidade 
Materna 0% 

Manter 0% da taxa 
de mortalidade 

Parto gramas, 
Atestados de 

Óbitos e SISROH 

Mulheres Grávidas Sensibilização para 
aderência as 

consultas Pré 
Natais 

Agentes de 
saúde e 

vereação da  
acção social 

Permanente Integrado no 
plano de 

actividades 
aprovado do 

município  

Planeamento 
familiar e 
contracepção 

         

Fornecimento de 

contraceptivos 

 Qual é a taxa de 

prevalência de 
contraceptivos?  

 
A Prevalência  é 

de 57.8%. 

Aumento da taxa 

de prevalência de 
contraceptivos de 

57.8 % para 85% 

Relatórios 

Periódicos 

Mulheres em 

idade Fértil 

Abertura e 

funcionamento de 
SAAJ nas escolas 

secundarias e 
palestras nos 

locais de maior 

concentração 

Agentes de 

Saúde e 
vereação da 

acção social do 
município 

Continuo  Integrado no 

plano de 
actividades 

aprovado do 
município  

Fornecer informações 

sobre planeamento 

familiar adequadas à 
idade, serviços de 

aconselhamento e 
contracepção ou 

encaminhamento 
para provedores de 

 Qual é o grau 

de cumprimento 

da demanda 
pelo 

planeamento 
familiar? 

Realizadas 3451 
CPF de um 

plano de 5966 

Aumento do nível 

de cumprimento da 

demanda pelo 
planeamento 

familiar para 
atingir 5966 CPF 

Relatórios 

Periódicos 

Mulheres em 

idade Fértil 

Abertura e 

funcionamento de 

SAAJ nas escolas 
secundarias e 

palestras nos 
locais de maior 

concentração 

Agentes de 

Saúde e 

vereação da 
área social do 

município 

Continuo  Orçamento a ser 

integrado no 

orçamento global 
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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

serviços amigáveis 

para adolescentes. 

Gravidez na 
adolescência 

         

Desenvolver sistemas 
comunitários para a 

provisão de apoio 
econômico e social 

para mães 
adolescentes. 

 Sistemas 
implementados 

para a provisão 
de apoio 

econômico e 
social para mães 

adolescentes. 

O município e o 
INAS tem dado 

apoio social 
para mães 

adolescentes 

que tenham 
filhos em estado 

de desnutrição  

Aumento do 
número de 

sistemas 
implementados 

para a provisão de 
apoio econômico e 

social para mães 

adolescentes. 

Relatórios  Mães 
adolescentes  

Capacitação sobre 
actividades de 

empreendedorism
o; 

Desenvolvimento 
de sistemas claros 

sobre a provisão 

de apoio 
económico e social 

para mães 
adolescentes  

TPI em parceria 
com INAS 

(subsidio mensal 
de 1050 Mt 

Continuo  Orçamento do 
INAS e 

orçamento 
aprovado do 

plano de 
actividades do 

município  

Cuidado pré natal          

Fornecer 
atendimento pré-

natal e obstétrico de 
qualidade para incluir 

adolescentes 

grávidas e meninas. 

 Qual é a 
percentagem de 

partos assistidos 
por pessoal de 

saúde 

qualificado? 
Taxa de 

cobertura de 
Partos 

Mais mulheres a 
terem partos 

assistidos por 
pessoal qualificado 

da saúde 

Registos diários 
na porta de 

maternidade, 
relatórios mensais 

da saúde  

Mulheres adultas 
e raparigas em 

idade reprodutiva 

Assistência técnica 
pelo pessoal 

qualificado da 
saúde; 

Sensibilização a 

comunidade para 
aderir aos partos 

institucionais para 
ter assistência 

técnica adequada 

Pessoal 
qualificado da 

saúde  

Continuo  Orçamento a ser 
integrado no 

orçamento global 
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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

Institucionais 

100% 

Cuidados pós-natal          

Fornecer serviços de 

atendimento pós-
natal para 

adolescentes e 
jovens elegíveis. 

 Quantas 

mulheres e 
meninas 

recebem 
cuidados pós-

natal? 

1099 sendo 400 
mulheres 

adultas e 699 
meninas 

receberam 

cuidados pós-
natal  

Aumento do 

número de 
mulheres e 

meninas que 
recebem cuidado 

pós-natal. 

Registos diários 

nas maternidades 
e relatórios 

mensais de 
Consulta Pós-

parto 

Raparigas 

adolescentes e 
jovens  

Assistência técnica 

pós-parto   

Técnicas de SMI Continuo  Orçamento a ser 

incluído no 
orçamento global 

do município  

Cancro Cervical e 
de Mama 

         

Fornecer vacina 

contra o HPV. 

 Quantas 

mulheres e 
meninas 

recebem a 

vacina HPV? 
Não tem a 

vacina contra 
HPV 

Iniciar o 

fornecimento da 
vacina contra HPV 

para mulheres e 

meninas. 

Relatório sobre 

vacinas 
disponibilizadas  

Mulheres adultas 

e meninas  

Campanhas de 

sensibilização para 
aderirem `a 

vacinação contra 

HPV 

Técnicos das 

unidades 
sanitárias e 

vereação da 

área social do 
município  

Continuo  Orçamento a ser 

incluído no 
orçamento global 

do município  

Fornecer informações 

e educação sobre o 
cancro do colo do 

útero e da mama. 

 Quantas 

mulheres e 
meninas 

recebem 
informações 

sobre o cancro 

Aumento em 40% 

do número de 
mulheres e 

meninas que 
recebem 

informações sobre 

Relatórios 

mensais de SMI 
(Saúde Materno 

Infantil) 

Mulheres adultas 

e meninas  

Palestras nas 

Escolas e locais de 
Maior 

concentração 

Agentes de 

Saúde 

Permanente Integrar no 

orçamento do 
plano de 

actividades 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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

do colo do útero 

e da mama? 
8.384 entre 

mulheres 
adultas e 

meninas  

o cancro do colo 

do útero e da 
mama. 

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. 
Decorrem no 

município 
campanhas de 

formação de 

enfermeiras de 
SMI sobre 

aborto seguro e 
legal 

Resultados bem-

sucedidos de 
campanhas pelo 

aborto seguro e 

legal. 

Lista de presenças  
 

 

 

Mulheres e 

raparigas  

Campanhas para 

advogar o aborto 
seguro e legal; 

 Campanhas para 

divulgação da Lei 
sobre o aborto 

seguro e legal; 
 

Sensibilização para 

adesão ao aborto 
seguro e legal   

ACTIVA  através 

do projecto 
Covida 

Continuo  Orçamento do 

parceiro e do 
orçamento global 

do município  

Serviços de aborto 
seguro 

         

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 

Aumento do 

número de pessoas 

que recebem 
informações e 

serviços para um 
aborto legal seguro 

e atendimento pós-

aborto; 

Lista de presenças 

e relatórios 

mensais  

Mulheres e 

raparigas e 

comunidade em 
geral   

Divulgação dos 

serviços de aborto 

seguro e cuidados 
pós aborto  

Técnicos de 

saúde e de SMI  

Continuo  Orçamento a ser 

incluído no 

orçamento global 
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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

atendimento 

pós-aborto. 
O município 

ainda não tem 
dados mas vai 

trabalhar com 

os técnicos 
capacitados 

sobre o aborto 
legal e seguro 

para colecta de 

dados  

Aumento do 

numero de 
mulheres e 

raparigas que 
aderem ao aborto 

seguro e legal; 

Numero de pessoal 
qualificado de 

saúde para lidar 
com o aborto 

seguro e legal 

Água, saneamento 
e higiene 

         

Acesso a água 
potável 

 Que proporção 
da população do 

município tem 
acesso a água 

potável? 

83% da 
população do 

município tem 
acesso a agua  

potável   

Aumento na 
proporção da 

população do 
município que tem 

acesso a água 

potável ate se 
atingir 100% da 

população do 
município. 

Contractos para 
fornecimento de 

agua  

Munícipes  Canalização de 
agua potável para 

residências; 
Concessionamneto 

a mais privados 

para fornecerem 
agua potável aos 

munícipes.   

PB construções 
(concessionado) 

e pequenos 
sistemas de 

privados  

Continuo  Orçamento a ser 
incluído no 

orçamento global 
do município  

Acesso ao 
saneamento 

 Que proporção 
da população do 

município tem 
acesso ao 

saneamento? 

75% da 
população com 

Aumento na 
proporção da 

população do 
município que tem 

acesso a 

saneamento ate se 
atingir 100% da 

população do 

Relatórios 
mensais  

Munícipes  Sensibilização dos 
munícipes para 

questões de 
saneamento do 

meio  

Técnicos de 
saneamento do 

meio do 
conselho 

municipal  

Continuo  Integrar no 
orçamento do 

plano de 
actividades 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  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

acesso ao 

saneamento  

município com 

acesso ao 
saneamento. 

O município 

sensibiliza e fornece 
formação sobre a 

importância de uma 
boa higiene. 

 Número de 

programas do 
município que 

promovem boa 
higiene. 

3 programas 

que promovem 
boa higiene que 

estão a ser 
implementados   

Aumento do 

número de 
programas do 

município que 
promovem boa 

higiene para atingir 

toda área 
municipal. 

Relatórios 

mensais  

Munícipes em 

geral   

Palestras sobre 

importância de 
uma boa higiene  

TPI, PASP, SNV 

e grupos 
ambientais das 

escolas  

Continuo  Orçamento a ser 

integrado no 
orçamento global 

do município  

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. 

Existência de 
plano de 

actividades para 

prevenção e 
combate de 

casamentos 
prematuros  

Resultados bem-
sucedidos das 

estratégias de 
defesa para 

prevenir 

casamentos 
prematuros e 

gravidez na 
adolescência. 

Relatórios 
mensais  

Comunidades em 
geral  

Sensibilização para 
prevenção e 

combate aos 
casamentos 

prematuros;  

 
Implementação da 

Estratégia Nacional 
de Prevenção e 

Combate aos 

Casamentos 
Prematuros   

Vereação de 
assuntos sociais, 

secretários dos 
bairros 

Continuo  Integrar no plano 
de actividades 

aprovado do 
município  

Populações-chave          
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS ALVO 
INCLUINDO 

POPULAÇAO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EM USD 

O Município tem 

programas para 
atender às 

necessidades de 

SRHR das 
comunidades de 

lésbicas, 
homossexuais, 

bissexuais, 

transexuais, 
intersexuais e queer 

(LGBTIQ). 

 Número de 

programas de 
SRHR que visam 

especificamente 

as comunidades 
LGBTIQ. 

2 programas de 
SRHR que visam 

especificamente 

as comunidades 
LGBTIQ que 

estão a ser 
implementados   

Aumento do 

número de 
programas de 

SRHR para 

comunidades 
LGBTIQ e pessoas 

que acessam esses 
programas; 

 

Mais cobertura da 
comunidade 

LGBTIQ na 
provisão de 

serviços de SRHR 

Relatórios 

mensais  

Comunidade 

LGBTIQ 

Identificação da 

população chave e 
sensibilização 

sobre SRHR 

TCE e 

Reencontro 

Continuo  Orçamento do 

parceiro e 
orçamento do 

município  

O Município tem 
programas para 

atender às 
necessidades de 

SRHR das 

profissionais do sexo. 

 Número de 
programas de 

SRHR que visam 
especificamente 

trabalhadoras 

de sexo. 
2 programas 

para Mulheres 
trabalhadoras 

de Sexo que 
estão a ser 

implementados  

Aumento do 
número de 

programas de 
SRHR para 

profissionais do 

sexo e pessoas que 
acessam esses 

programas. 

Relatorios 
mensais  

Mulheres 
Trabalhadoras de 

Sexo  

Sensibilização 
sobre SRHR para 

mulheres 
trabalhadoras de 

sexo 

TCE e 
Reencontro  

Continuo  Orçamento do 
parceiro e 

orçamento do 
parceiro  

 

 


