
1 
 

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

NOME DO PAIS:  Moçambique 
NOME DO MUNICIPIO: Municipio da Manhiça 
 
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 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

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 

Escola 

Secundaria da 
Manhiça, Escola 

14 de Outubro, 

Escola Marista. 
Bairros, 

Balucuene 
Cambeve e 

Maragra 

Quantas 

meninas e 
mulheres 

jovens estão a 

receber 
absorventes? 

O Município 
junto com a 

Direcção da 
Educação da 

Vila da 

Manhiça, 
ainda esta em 

Em relação a 

distribuição de 
absorventes 

ainda não esta a 

vigorar no 
Municipio da 

Manhiça 

Através de 

relatórios de 
encontros 

realizados afim 

de iniciar esta 
iniciativa 

Adolescentes e 

jovens, 
mulheres em 

idade fértil 

Disseminação da 

importância do 
uso de 

absorventes e 

hábitos culturais 
existentes, 

disponibilização 
de absorventes 

nos centros de 
saúde, escolas e 

sensibilizar aos 

secretários dos 
bairros para 

Enfermeira 

de SMI, 
professores, 

lideres 

comunitário
s e 

assistente 
social do 

Município 

Permanente Por definir no 

orçamento do 
Municípios 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

absorventes 

higiênicos. 

via de estudo 

para este 
assunto de 

distribuição de 
absorventes 

atingir aos 

adolescentes e 
jovens que 

estão fora. 

Serviços e 

educação sobre 
SRHR 

         

Acesso a SRHR           

A comunidade 

conhece e usa os 
serviços de SRHR 

Todos Bairros 

do Município 

Quantas 

pessoas 
recebem 

serviços de 

SRHR através 
do municipio? 

A nível 
municipal é 

dificil 

descrever ou 
quatificar 

porque são 
muitas 

pessoas que 
recebem este 

serviço 

incluindo os 
intervenientes

, mais estima 
se que o SAAJ 

atende cerca 

de 50 jovens e 

% acrescida da  

população com 
acesso os 

serviços 

integrados de 
SSR para 1500 

por mês 

Relatórios de 

capacitações e 
Palestras 

realizadas nos 

bairros, 
comunidades, 

posto de saúde 
(SAAJ) 

Adolescentes 

Jovens, 
mulheres e 

homens em 

idade fértil 

Dotar as 

comunidades 
sobre matéria 

de saúde sexual 

reprodutiva  

Enfermeira, 

lideres 
Comunitário

s, 

assistente 
social do 

Município 

Mensal Por definir, e 

integrar no 
orçamento do 

município 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

adolescentes 

por semana 

SRHR services          

Estabelecer e 

fornecer serviços 
comunitários 

integrados de SSR 
e HIV adequados 

para jovens e 
adolescentes. 

Em todas as 

Escolas e 
Bairros da área 

Municipal 

Número de 

clínicas, 
clínicas 

móveis ou 
outras 

instalações 
que fornecem 

SRHR 

abrangente no 
município. 

Não temos 
clinicas 

moveis, 

contudos a 
nivel 

municipal 
temos 4 

Centros de 
Saúde 

incluíndo 

unidades 
Sanitárias 

(SAAJ) 

Aumento do 

número de 
outras 

instalações 
oferecendo estes 

serviços para 
macificar o 

alcance 

pretendido 

Relatórios 

mensais, 
trimestrais 

Adolescentes 

Jovens, 
mulheres e 

homens em 
idade fértil 

 

Aconselhamento 

sobre a 
testagem do HIV 

nas unidades 
Sanitárias 

próximas 

Enfermeiras

, Municípios  
e Líderes 

Comunitário 

 
Permanente 

Trabalhar com 

direcções 
ditritais para 

apoiar no 
trabalho de 

lobby para 
angariação de 

fundos para 

fornecimento 
de serviços 

Fornecer 
informações, 

triagem e serviços 
de tratamento de 

DST. 

Todos os 
Bairros da Área 

Municipal 

Quantas 
pessoas 

acessam o 
tratamento de 

DTSs? 

Aumento para 
690 pessoas que 

recebem 
tratamento 

contra DTSs.  

Base de dados 
das unidades 

sanitárias e 
através de 

relatórios do 

Município. 

Adolescentes 
Jovens, 

mulheres e 
homens em 

idade fértil 

Incentivar as 
aderirem o 

tratamento 
contra DTS, e 

fazer consultas 

períodicas 

Enfermeira 
e Assistente 

social do 
Município 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

DTS 345 sem 

incluir 

maternidade 

 

Fornecer 

informações e 
serviços de 

aconselhamento 
sobre abuso de 

drogas e 
substâncias. 

Todos os 

Bairros da Área 
Municipal 

Quantas 

pessoas 
recebem 

informações e 
aconselhamen

to sobre 
abuso de 

drogas e 

substâncias? 
Número não 

especificado 
porque 

abrage se 

muita gente 
no acto da 

divulgação de 
informação é 

uma 
actividade que 

se faz nas 

escolas, 
comunidades, 

comicios, 
mercados etc 

etc 

Aumento do 

número de 
pessoas 

recebendo 
informação e 

aconselhamento 
sobre abuso de 

drogas e 

substâncias, 
sendo uma 

actividade que 
agente tem feito 

mensalmente. 

Relatórios 

mensais  

Todos 

Adolescente e 
Jovens  

Campanhas de 

Sensibilização, 
Palestras e 

Debates de 
informação e  

aconselhamento 
sobre o abuso 

de drogas e 

substâncias 

Enfermeira 

e Assistente 
social do 

Município 

Mensal  

Informação, 
educação e 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

comunicação 
abrangente 
sobre SRHR 
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. 

Todos os 

Bairros da Área 
Municipal 

Percentagem 

de jovens que 
recebem 

educação 
sexual 

abrangente. 

É de 75% 

Aumento de 

75% de jovens 
recebendo 

educação sexual 
abrangente de 

programa de 

comunicação 
integrado 

Palestras nas 

Comunidades 

Todos 

Adolescente  

Palestras nas 

comunidades e 
aconselhamento 

a todas as 
crianças, 

adolescentes e 

Jovens 
  

Enfermeira 

e Assistente 
social do 

Município, 
Lideres 

Comunitário

s  

Mensal  

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, 
adolescentes e 

jovens. 

Todas as 

Escolas 
Secundarias e 

todos os Bairros 

da Área 
Municipal 

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 

serviços de 

SSR e VIH 
para crianças, 

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 

para crianças, 

adolescentes e 
jovens. 

Relatórios, listas 

de presença de 
capacitações 

realizads 

  

Pais, 

Professores, 
jovens e 

adolescentes e 

outros 
intervenientes 

Palestras de 

sensibilização 
com os filhos e 

aconselhar os 

Pais e 
Professores para 

encorajar as 
crianças e 

jovens, 
adolescentes 

para que sejam 

abertos um ao 
outro 

Enfermeira 

e Assistente 
social do 

Município e 

Professores 

Mensal Actividade por 

incluir no 
Orçamento do 

Município 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

adolescentes 

e jovens. 
Nos meados 

do no passado 

em Maio o 
Municipio 

beneficioi se 
de uma 

formação 

onde 
participaram 

cerca de 40 
Pais e 

Encarregados 
de Educação 

assim como 

outros 
intervenientes 

tais como: 
(Lideres 

comunitários, 

Religiosos, 
Professores, 

Enfermeiros, 
Secretários 

dos Bairros) 

 

Integrar e garantir 
a provisão de 

serviços de CSE, 
SRH e VIH nas 

actividades e 

programas 
voltados para 

Todos os 
Bairros da Área 

Municipal 

Até que ponto 
os serviços de 

CSE, SHR e 
VIH estão 

integrados 

nos 
programas 

Aumento do 
grau de 

integração dos 
serviços de CSE, 

SHR e VIH nos 

programas para 

Relatórios Jovens e 
adolescentes  

Palestras de 
sensibilização e 

aconselhamento 
aos 

adolescentes e 

Jovens  

Enfermeira 
e Assistente 

social do 
Município, 

Permanente Integrar no 
Orçamento do 

Município 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

adolescentes e 

jovens fora da 
escola. 

para jovens 

fora da 
escola. 

Através dos 
Postos de 

Saúde e 

Unidades 
Sanitárias 

(SAAJ) que 
tem ajudado 

bastante aos 

adolescentes 
e Jovens na 

deciminação 
desta 

informação 

jovens fora da 

escola. 

Saúde materna          

Mortalidade 
materna 

         

O municipio tomou 

medidas para 
reduzir a 

mortalidade 
materna. 

Todos os 

Bairros da Área 
Municipal 

Qual é a taxa 

de 
mortalidade 

materna? 
A Taxa de 

Mortalidade é 

de 0.3% 

Os postos de 

saúde e 
unidades 

sanitárias tem 
evidado esforços 

para manter a 

taxa de 
mortalidade 

maternadando 
mais atenção as 

mulheres e 

contratar 

Informação 

fornecida pelo 
Centro de 

Saúde 

Jovens e 

adolescentes 

Aconselhamento 

e sensibilização 
aos 

adolescentes 
jovens  

Enfermeira 

e Assistente 
social do 

Município, 
Lideres 

Comunitário

s 

Trimestral Trabalhar com 

os Centros de 
Saúde 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

tecnicos 

especializados 

Planeamento 
familiar e 
contracepção 

         

Fornecimento de 
contraceptivos 

Comunidades e 
Escolas 

Qual é a taxa 
de prevalência 

de 
contraceptivos

? 
A taxa de 

Prevalência é 

de 60% 

Aumento da taxa 
de prevalência 

de 
contraceptivos 

Relatórios 
Periódicos 

fornecidos pelo 
centro de saúde 

Mulheres, 
Jovens e 

adolescentes  

Abertura e 
funcionamento 

de SAAJ, nos 
centros de 

saúde, advogar 
para manter os 

serviços de 

contracepção 
nas escolas e 

palestras nos 
locais de maior 

concentração 

Enfermeira 
do SMI 

Mensal  

Fornecer 
informações sobre 

planeamento 
familiar adequadas 

à idade, serviços 

de aconselhamento 
e contracepção ou 

encaminhamento 
para provedores de 

serviços amigáveis 

para adolescentes. 

Comunidades e 
Escolas 

Qual é o grau 

de 

cumprimento 

da demanda 

pelo 

planeamento 

familiar?  

O grau de 

cumprimento 

da demnda é 

dePlaneamen

to familiar 

7400 

Aumento do 
número de 

mulheres que 
aderem ao 

planeamento 

familiar 

Relatórios 
mensais 

Adolescentes 
Jovens, 

mulheres e 
homens em 

idade fértil 

Oferecer 
anticonceptivos 

Enfermeira 
do SMI 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

 

Gravidez na 
adolescência 

         

Desenvolver 
sistemas 

comunitários para 
a provisão de apoio 

econômico e social 
para mães 

adolescentes. 

Comunidades 
(Área Municipal) 

Sistemas 
implementado

s para a 
provisão de 

apoio 
econômico e 

social para 

mães 
adolescentes. 

Não temos 
nenhum 

sistema ainda, 

Aumento do 
número de 

sistemas 
implementados 

para a provisão 
de apoio 

econômico e 

social para mães 
adolescentes. 

 
NB: o municipio 

ainda esta a 

trabalhar no 
sentido de 

alcançar este 
produto 

 Todas as 
Mulheres e 

raparigas em 
idade fertil 

Garantir 
assistência a 

todas as 
mulheres 

grávidas  

Enfermeira 
do SMI 

 
Permanente 

 

Cuidado pré 
natal 

         

Fornecer 

atendimento pré-

natal e obstétrico 
de qualidade para 

incluir adolescentes 
grávidas e 

meninas. 

Comunidades 

(Área Municipal) 

Qual é a 

percentagem 

de partos 
assistidos por 

pessoal de 
saúde 

qualificado? 

A Taxa de 
cobertura de 

Aumento na 

percentagem de 

partos assistidos 
por pessoal de 

saúde 
qualificado. 

Registos diários 

na porta da 

maternidade, 
relatórios 

mensais da 
saúde 

Todas as 

Mulheres, 

Jovens e 

adolescente 

 

Garantir a 

assistência a 

todas as 
mulheres 

grávidas  

Enfermeira 

do SMI 

Mensal  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

assistência é 

de 70% 
porque temos 

pessoal 

qualificado 
nos nossos 

Centros 
 

Cuidados pós-
natal 

         

Fornecer serviços 

de atendimento 

pós-natal para 
adolescentes e 

jovens elegíveis. 

Comunidades 

(Área Municipal) 

Quantas 

mulheres e 

meninas 
recebem 

cuidados pós-
natal? 

Sem dados 

especificos 

Começar a 

reportar junto do 

Municípios os 
dados sobre 

atendimento 
pós-natal para 

melhures, jovens 

e adolescentes. 

Dados a serem 

fornecidos pela 

saúde 

Todas as 

Mulheres, 

jovens e 
adolescentes 

Garantir o 

atendimento pós 

natal a todos 
adolescentes e 

jovens 

Técnicos do 

SMI 

Mensal  

Câncro Cervical e 
de Mama 

         

Fornecer vacina 
contra o HPV. 

Comunidades 
(Área Municipal) 

e nas Escolas 

Quantas 
mulheres e 

meninas 
recebem a 

vacina HPV? 

Não tem a 
Vacinas HPV  

 

Começar a 
disponibilização 

da vacina contra 
HPV para 

mulheres, jovens 

e adolescentes. 

Relatórios  Mulheres, 
Jovens e 

adolescentes 

Aconselhar a 
aderência da 

Vacina,  
Incentivar que 

todos s jovens e 

adolescentes a 
apanharem a 

vacina 

Enfermeira 
e Assistente 

social do 
Município 

Trimestral  

Fornecer 
informações e 

educação sobre o 
câncro do colo do 

útero e da mama. 

Comunidades 
(Área Municipal) 

e nas Escolas 

Quantas 
mulheres e 

meninas 
recebem 

informações 

Aumento para 
4000 mulheres, 

Jovens e 
Adolescentes 

que receberam 

Relatórios de 
SMI  

Mulheres, 
Jovens e 

adolescentes 

Sensibilização 
sobre educação 

da prevenção de 
cancro de colo 

Enfermeira 
e Assistente 

social do 
Município 

Permanente 
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

sobre o 

câncro do colo 
do útero e da 

mama? 
Mais de 2000 

mulheres, 

jovens e 
adolescentes 

receberam a 
informação 

sobre o 

câncro do colo 
do útero e da 

mama 

informações 

sobre o câncro 
do colo do útero 

e da mama. 

de útero e da 

mama 

 

Aborto seguro          

Legislação sobre 
aborto seguro 

         

Campanhas locais 

para defender o 
aborto seguro e 

legal. 

Comunidades 

(Área Municipal) 

Iniciativas em 

progresso 
para defender 

o aborto 
seguro e 

legal. 
Temo técnicos 

formados que 

sempre que 
recebem 

mulheres nos 
postos de 

saúde para 

consultas de 
genecologista, 

Resultados bem-

sucedidos de 
campanhas pelo 

aborto seguro e 
legal. 

 

Relatórios  Mulheres, 

Jovens e 

adolescentes. 

Campanha 

comunitárias 
para fazer 

conhecer a 
existência dos 

serviços do 
abordo seguro e 

legal. 

Enfermeira 

e Assistente 
social do 

Município 

Permanente  
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AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 

ORÇAMENTO 
EMUSD 

pré – natal 

sempre dão 
palestras e 

fornecem 
informações 

sobre o 

assunto  

Serviços de 
aborto seguro 

         

Fornecer 
informações e 

serviços a favor do 
aborto legal seguro 

e cuidados pós-

aborto. 

Resultados 
bem-sucedidos 

de campanhas 
pelo aborto 

seguro e legal. 

Número de 
pessoas que 

recebem 
informações e 

serviços para 

o aborto legal 
seguro e o 

atendimento 
pós-aborto. 

Volta de 500 

pessoas por 
mês 

Aumento do 
número de 

pessoas que 
recebem 

informações e 

serviços para um 
aborto legal 

seguro e 
atendimento 

pós-aborto. 

 Relatórios Jovens e 
adolescentes e 

todas as 
mulheres em 

idade fértil 

Divulgar leis e 
informações 

sobre aborto 
seguro. 

Enfermeira 
e Assistente 

social do 
Município e 

lideres 

Comunitário
s 

Permanente  

Água, 
saneamento e 
higiene 

         

Acesso a água 
potável 

Alguns Bairros 
da Area 

Municipal 

Que 
proporção da 

população do 

município tem 
acesso a água 

potável? 
Para o acesso 

á água 

potável o 

Aumento na 
proporção da 

população do 

município que 
tem acesso a 

água potável. 

Relatórios da 
Vereação de 

Contrução 

Urbanização, 
Energia e Água 

Todos os 
Municípes da 

Área Municipal 

Criação de 
pequenos 

sistemas de 

agua, 
Aumento de 

Furos de água 

Vereação 
de 

Construção, 

Urbanização
,Energias e 

Água 

Permanente Esta actividade 
faz parte do 

orçamento do 

Município 



13 
 

AREA LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE 
BASE 

INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPO ALVO 
INCLUIDO 

POPULAÇÂO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM CALENDARI
O 
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Município da 

Vila da 
manhiça 

realizou quase 
27% so 

solicitado pela 

população 
Municipal. 

O município 

sensibiliza e 
fornece formação 

sobre a 
importância de 

uma boa higiene. 

Nas 

comunidades, 
Escolas e ate 

em 
estabelecimento

s comerciais 

Número de 

programas do 
município que 

promovem 
boa higiene. 

Sim, nos 
sensibilizamos 

os municípes 

sobre a 
importância 

de boa 
higiene e para 

isso formamos 

grupos de 
associações 

que controlam 
os  

 

Aumento do 

número de 
programas do 

município que 
promovem boa 

higiene. 

Relatórios dos 

bairros, grupos 
de associações 

Todos os 

Munícipes 

Prevenir os 

Munícipes contra 
doenças de 

origem 
ambiental, 

Garantir a 
higienização dos 

espaços públicos  

Vereação 

de 
agricultura, 

Pescas e 
Meio 

ambiente 

Permanente Faz parte do 

orçamento do 
Município 

Aumentar a 

abrangência de 
recolha de 

resíduos,  
Potenciar meios 

e pessoal  

Práticas 
prejudiciais 

         

Casamentos 
prematuros 

         

Implementar 

estratégias de 

mobilização e 

Todos os 

Bairros da Área 

Municipal 

Estratégias de 

defesa para 

prevenir 

Resultados bem-

sucedidos das 

estratégias de 

Relatórios das 

capacitações, 

debates nas 

Jovens e 

adolescentes 

em idade fértil  

Palestras de 

Sensibilização 

Consciencializar 

Gabinete de 

atendiment

o a mulher, 

Permanente  
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defesa da 

comunidade contra 
casamentos 

prematuros e 
gravidez na 

adolescência. 

casamentos 

prematuros e 
gravidez na 

adolescência. 
Existem plano 

de trabalho 

com as 
unidades 

sanitárias e 
parceiros para 

implementar 

estratégias de 
mobilização e 

defesa da 
comunidade 

contra 
casamentos 

prematuros e 

gravidez na 
adolescência. 

defesa para 

prevenir 
casamentos 

prematuros e 
gravidez na 

adolescência. 

comunidades, 

escolas 

as comunidades 

sobre as 
consequências 

dos casamentos 
prematuros 

criança 

vítima de 
violência e 

o Conselho 
Municipla 

Populações-

chave 

         

O Município tem 

programas para 
atender às 

necessidades de 

SRHR das 
comunidades de 

lésbicas, 
homosexuais, 

bissexuais, 

transexuais, 

 Número de 

programas de 
SRHR que 

visam 

especificamen
te as 

comunidades 
LGBTIQ. 

AMODEFA 

tem o 
program que 

Não temos um 

número 
considerado de 

programas sobre 

SRHR para 
comunidades 

LGBTIQ e 
pessoas que 

acessam esses 

programas. 

Relatórios Comunidade 

LGBTIQ 

Identificação da 

População chave 
e sensibilização 

sobre SRHR, 

Sensibilizar a 
comunidade 

para maior 
abertura, formar 

activistas da 

AMODEFA e 
outras 

Associações

,AMODEFA 
e outros 

parceiros 

Permanente  
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intersexuais e 

queer (LGBTIQ). 

abrange a 

comunidade 
LGBTIQ 

associações para 

melhorar a 
linguagem a ser 

usada. 

O Município tem 
programas para 

atender às 
necessidades de 

SRHR das 

profissionais do 
sexo. 

 Número de 
programas de 

SRHR que 
visam 

especificamen

te 
trabalhadoras 

de sexo. 
Não temos 

programas 
como 

município 

para atender 
a este 

programa, 
mas as 

unidades 

sanitárias tem 
porque a vila 

da manhiça é 
um corredor e 

preocupa nos 
que possamos 

ter um indice 

elevado de 
doenças de 

transmissão 
Sexual 

Promover 
programas de 

SRHR para 
profissionais do 

sexo e pessoas 

que acessam 
esses 

programas. 

Relatórios Profissionais de 
Sexo 

Sensibilizar 
sobre SRHR 

para mulheres 
profissionais de 

sexo,  

Disponibilização 
de material IEC 

AMODEFA, 
SAAJ 

Permanente  

 


