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

NOME DO PAÍS: MOÇAMBIQUE   
NOME DO MUNICÍPIO: DA VILA DE VILANCULOS 
 
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 LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 
MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 
POPULAÇAO 

CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O 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 

 Quantas meninas e 

mulheres jovens 
estão a receber 

absorventes? 
 

Do momento o 
municipio ainda não 

integrou esta 

actividade no seu 
plano 

Introdução da 

campanha de 
distribuição de 

absorventes no 
seio de meninas 

e mulheres 
jovens.  

Relatorios de 

distribuição 
produzidos 

pelos activistas 
do SAAJ e 

pontos focais 

Todas as 

adolescentes 
em idade 

menstrual, 
dentro e fora 

das escolas, 
incapacitadas 

de adquirir 

penso 
higiénicos 

Disponibilização 

de absorventes 
nos cantos de 

saúde escolar; 
Sensibilização 

aos secretários 
de bairros para 

atingir as 

meninas que 
estão fora da 

escola. 

Activistas 

do SAAJ, e 
pontos 

focais de 
saude 

 
 

Trimestral A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 
município 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

acessar 
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 
municipio? 

Pessoas que se 

dirigem aos 
hospitais para 

consultas de rotina, 
e alunos nas escolas 

secundárias 

Aumento da 
população que 

acessa os 
serviços 

integrados de 

SSR 

Relatorios dos 
grupos de SAAJ 

e tecnicos de 
saude, 

identificados 

para o efeito 
 

Alunos das 
escolas 

secundárias e 
das 

profissionais, 

com destaque 
para 

adolescentes e 
jovens.  

Palestras de 
sensibilização e 

concursos de em 
matérias de 

SSR. 

Activistas 
do SAAJ e 

tecnicos de 
saude 

Permanente 
enquanto 

decorre o ano 
lectivo.  

A ser 
incluído no 

orçamento 
global do 

município 

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. 
 

Sem clínicas móveis 

existentes 

Introdução de 
clínicas, clínicas 

móveis e outras 

instalações 
oferecendo 

SRHR 

Relatório dos 
activistas que 

trabalham nas 

clinicas 

Associações que 
trabalham em 

matéria de 

saúde, incluindo 
HIV, trabalham 

na comunidade 
e nas escolas 

Campanhas de 
sensibilização 

feitas pelas 

associações nos 
bairros e 

mercados e 
palestras 

orientadas pelos 

activistas nas 
escolas.   

Activistas 
do SAAJ 

Permanente 
na 

comunidade e 

durante o 
período de 

ocorrência de 
aulas nas 

escolas. 

A ser 
incluído no 

orçamento 

global do 
município 

Fornecer 

informações, 
triagem e 

 Quantas pessoas 

acessam o 

Aumento do 

número de 
pessoas que 

Relatorio do 

Diagnostico 
hospitalar  

Todas as 

idades, com 
maior destaque 

Tratamento 

conjunto dos 
parceiros e a 

Profissionai

s de saude 

Contínuo Permanente 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

serviços de 
tratamento de 

ITS. 

tratamento de 
ITSs? 

Cerca de 100 

pessoas por mes 

recebem 
tratamento 

contra DTSs.  

para jovens 
homens e 

senhores   

recomendação 
de informar a 

todos parceiros 

sexuais de cada 
paciente 

Fornecer 

informações e 
serviços de 

aconselhamento 
sobre abuso de 

drogas e 
substâncias. 

 Quantas pessoas 

recebem 
informações e 

aconselhamento 
sobre abuso de 

drogas e 
substâncias? 

Jovens em idade 

escolar, 
frequentando o 

ensino secundario 

Aumento do 

número de 
pessoas 

recebendo 
informação e 

aconselhamento 
sobre abuso de 

drogas e 

substâncias. 

Relatório sobre 

as entradas nos 
centros de 

saúde 

Homens e 

mulheres com 
especial 

atençao à 
camada jovem 

Palestras nas 

escolas, nos 
mercados e nos 

locais de laser, 
orientadas por 

equipes 
conjuntas 

constituídas pela 

PRM, Saúde e 
PM. 

Activistas 

de saude 
comunitaria 

Trimestral  A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 
município 

Informação, 
educação e 
comunicação 
abrangente 
sobre SRHR 

         

Integrar 
programas para 

órfãos, crianças 
e jovens 

vulneráveis 

baseados na 
comunidade com 

educação sexual 
abrangente e 

outros serviços 

de saúde 

 Percentagem de 
jovens que 

recebem educação 
sexual abrangente. 

 

Estudantes das 
escolas secundárias 

Aumento da 
percentagem de 

jovens que 
recebem 

educação sexual 

abrangente 

Relatorios sobre 
os casos de 

gravidezes 
precoce e 

maternidade 

infantil  

Adolescentes e 
jovens com 

maior incidência 
para as 

mulheres. 

Palestras de 
educação sobre 

saúde sexual e 
reprodutiva para 

os jovens e 

adolescentes, 
tanto nas 

escolas, assim 
como na 

comunidade.  

Vereação 
da área 

social, 
activistas 

do SAAJ 

Permanente 
na 

comunidade e 
durante o 

decurso das 

aulas nas 
escolas. 

A ser 
incluído no 

orçamento 
global do 

município 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

reprodutiva para 
adolescentes e 

jovens. 

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. 

 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, 

adolescentes e 
jovens. 

Encontros com os 
pais 

trimestralmente, 

nas reunioes de 
balanço 

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. 

Relatorios sobre 

o numero de 
casos de 

adolescentes e 
jovens que se 

apresentam 

problemas 
relacionados 

com saúde 
sexual e 

reprodutiva. 

Adolescentes e 

jovens com 
maior destaque 

para os de 
famílias de 

baixas renda 

e/ou de pais 
com baixo nível 

de escolaridade 
e informação. 

Seminários de 

capacitação 
envolvendo pais, 

líderes 
comunitários, 

professores, 

agentes 
económicos, 

médicos 
tradicionais e 

outras 
personalidade 

influentes em 

matéria de SSR 
e HIV 

Pontos 

focais das 
escolas 

Permanente  A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 
município 

Integrar e 
garantir a 

provisão de 

serviços de CSE, 
SRH e VIH nas 

actividades e 
programas 

 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 

Relatórios  Todos os 
adolescentes e 

jovens  

Capacitação de 
encarregados de 

educação, pais e 

outros actores 
importantes na 

educação desse 
grupo alvo em 

Activistas 
do SAAJ, 

Agentes de 

saude 

Permanente.  
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

voltados para 
adolescentes e 

jovens fora da 
escola. 

Temos activistas e 
cantinhos dos SAAJ 

nas escolas, que 
disseminam a 

informação 

jovens fora da 
escola. 

matéria de CSE, 
SHR e VIH, para 

o 
acompanhament

o dos 

adolescentes e 
jovens fora da 

escola.  

Saúde 
materna 

         

Mortalidade 
materna 

         

O município 

tomou medidas 
para reduzir a 

mortalidade 

materna. 

 Qual é a taxa de 

mortalidade 
materna? 

A taxa de 

mortalidade no 
municipio é de 0% 

Continuar com a 

taxa de 
mortalidade 

materna 0% 

Relatorios 

mensais de 
número de 

partos intra 

hospitalar.  

Todas as 

mulheres com 
idade fértil  

Continuaçao do 

trabalho de 
sensibilizaçao 

para que as 

mulheres adiram 
aos serviços de 

saude para os 
partos 

Agentes de 

saude 

Permanente  A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 

município 

Planeamento 
familiar e 
contracepção 

         

Fornecimento de 

contraceptivos 

 Qual é a taxa de 

prevalência de 
contraceptivos? 

A prevalencia é de 
40% 

Aumento da taxa 

de prevalência 
de 

contraceptivos 

Relatorios  Todas as 

Mulheres em 
idade fértil  

Disponibilização 

de todos tipos 
de 

contraceptivos 
nos hospitais e 

em locais 

públicos, bem 
como as 

palestras de 

Activistas 

do SAAJ, 
Agentes de 

saude 

Permanente  A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 
município 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

sensibilização 
em matéria de 

medidas de 

prevenção.  

Fornecer 

informações 

sobre 
planeamento 

familiar 
adequadas à 

idade, serviços 
de 

aconselhamento 

e contracepção 
ou 

encaminhament
o para 

provedores de 

serviços 
amigáveis para 

adolescentes. 

 Qual é o grau de 

cumprimento da 

demanda pelo 
planeamento 

familiar? 
O grau de 

cumprimento é de 
aproximadamente 

50% 

Aumento do 

nível de 

cumprimento da 
demanda pelo 

planeamento 
familiar 
 

Relatórios Todas as 

mulheres em 

idade fértil  

Palestras em 

matéria de 

métodos e 
meios de 

planeamento 
familiar, nos 

hospitais, e 
escolas 

Agentes de 

saude e 

activistas 
do SAAJ 

Durante o 

período de 

aulas nas 
escolas e 

permanente 
em outros 

casos.  

 

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. 
 

Nenhum tipo de 

apoio económico, 

Criaçao de um 
sistema para a 

provisão de 

apoio econômico 
e social para 

mães 
adolescentes. 

Relatorios dos 
apoios feitos 

Todas as 
adolescentes e 

jovens. 

Com apoio das 
escolas e 

lideranças de 

base são 
identificadas as 

adolescentes e 
jovens mães 

para o devido 

acompanhament

Sistema 
Distrital de 

saúde 

Trimestral A ser 
incluído no 

orçamento 

global do 
município 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

apenas 
suplementos 

vitaminicos 

o da sua 
reinserção nas 

escolas, bem 
como para o 

desenvolvimento 

de actividades 
lucrativas, para 

o caso das de 
famílias de baixa 

renda.   

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? 

Sem dados 

especificos 

Aumento na 

percentagem de 
partos assistidos 

por pessoal de 
saúde 

qualificado. 

Relatórios dos 

partos 
hospitalares   

Todas as 

mulheres em 
gravidas 

Continuação do 

trabalho de 
sensibilizaçao 

para que as 
mulheres adiram 

aos serviços de 

saude para os 
partos 

Profissionai

s de saude 

Permanente A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 
município 

Cuidados pós-
natal 

         

Fornecer 
serviços de 

atendimento 

pós-natal para 
adolescentes e 

jovens elegíveis. 

 Quantas mulheres e 
meninas recebem 

cuidados pós-natal? 

Sem dados 
especificos  

Aumento do 
número de 

mulheres e 

meninas que 
recebem cuidado 

pós-natal. 

Aumento da 
consciência de 

acompanhamen

to hospitalar 
das crianças.  

Todas as 
mulheres em 

idade fértil  

Sensibilização e 
acompanhament

o de todas mães 

para nos 
cuidados das 

crianças   

Profissionai
s de saude 

Permanente A ser 
incluído no 

orçamento 

global do 
município 

Câncro 
Cervical e de 
Mama 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

Fornecer vacina 
contra o HPV. 

 Quantas mulheres e 
meninas recebem a 

vacina HPV? 

 
Não tem a vacina 

HPV 

Começar a 
disponibilização 

da vacina contra 

HPV para 
mulheres e 

meninas. 

Relatorios da 
distribuicao da 

vacina HPV. 

Todas as 
mulheres em 

idade fértil  

Campanhas de 
sensibilização e  

de rastreio 

Câncro Cervical 
e de Mama 

Profissionai
s de saúde 

Permanente  A ser 
incluído no 

orçamento 

global do 
município 

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? 
Todas as mulheres 

que frequentam a 

unidade sanitária 
para consultas de 

rotina, ou outras 

Aumento do 
número de 

mulheres e 
meninas que 

recebem 
informações 

sobre o câncro 

do colo do útero 
e da mama. 

Relatórios sobre 
os casos de 

câncro do colo 
do útero e da 

mama 

Todas as 
mulheres  

Campanhas de 
sensibilização 

nas escolas, nos 
hospitais, nos 

mercados e em 
outros locais de 

maior 

concentração 
para as 

mulheres 
fazerem o 

rastreio nos 

hospitais. 

Agentes de 
saúde 

Permanente  A ser 
incluído no 

orçamento 
global do 

município 

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. 

Técnicos 
capacitados na 

matéria sobre o 

aborto seguro 

Resultados bem-

sucedidos de 

campanhas pelo 
aborto seguro e 

legal. 

Lista de 

presenças 

Mulheres e 

raparigas 

Campanhas 

comunitárias 

para fazer 
conhecer a 

existência dos 
serviços do 

aborto seguro e 

legal 

Técnicos de 

saúde 

Contínuo Orçamento a 

ser incluído 

no 
orçamento 

global do 
município  
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

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 atendimento 

pós-aborto. 
 

Todas as mulheres 
que frequentam a 

unidade sanitária 

para consultas de 
rotina, ou outras 

Aumento do 

número de 
pessoas que 

recebem 

informações e 
serviços para um 

aborto legal 
seguro e 

atendimento 
pós-aborto. 

Relatórios sobre 

o indice de 
mortalidade 

resultante da 

tentativa de 
aborto 

Todas as 

mulheres em 
idade fértil 

Campanhas de 

sensibilização a 
todas as 

Mulheres com 

destaque para 
adolescentes e 

jovens para 
solicitarem 

ajuda aos SAAJ 
e cantinhos nas 

escolas sobre os 

procedimentos a 
seguir no caso 

de engravidar 
ou quando já 

estiver gravida. 

Pontos 

focais do 
hospital 

Permanente  A ser 

incluído no 
orçamento 

global do 

município 

Água, 
saneamento e 
higiene 

         

Acesso a água 
potável 

 Que proporção da 
população do 

município tem 
acesso a água 

potável? 

 
Mais de 50% 

Aumento na 
proporção da 

população do 
Município que 

tem acesso a 

água potável. 

Contractos para 
fornecimento de 

água 

Todas as 
famílias 

residentes 
dentro da área 

municipal 

Ampliar o 
sistema de 

abastecimento 
água e 

sensibilizar 

operadores 
privados a 

abrirem e 
explorarem 

pequenos 

sistemas de 

Operadores 
privados 

Permanente  A ser 
incluído no 

orçamento 
global do 

município 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

abastecimento 
de água 

Acesso ao 

saneamento 

 Que proporção da 

população do 

município tem 
acesso ao 

saneamento? 
O município não 

tem dados, mas 
tem feito trabalhos 

de saneamento do 

meio com os 
munícipes  

 

Aumento na 

proporção da 

população do 
município que 

tem acesso a 
saneamento. 

Relatórios  Todas as 

famílias que 

vivem dentro da 
área municipal  

Sensibilização 

das famílias para 

a construção de 
sistemas de 

saneamento 
seguro.  

Técnicos de 

saneamento 

do meio do 
conselho 

municipal 

Permanente  A ser 

incluído no 

orçamento 
global do 

município 

O município 
sensibiliza e 

fornece 
formação sobre 

a importância de 
uma boa 

higiene. 

 Número de 
programas do 

município que 
promovem boa 

higiene. 
O município não 

tem dados, mas 

tem feito trabalhos 
de saneamento do 

meio com os 
munícipes  

Aumento do 
número de 

programas do 
município que 

promovem boa 
higiene. 

Relatorios  Todas as 
famílias que 

vivem dentro da 
área municipal 

Construção de 
sanitários 

públicos nos 
locais de maior 

aglomeração 
população e 

sensibiliza as 

famílias  

Tecnicos de 
saneamento 

do meio do 
conselho 

municipal 

Permanente   

Práticas 

prejudiciais 

         

Casamentos 
prematuros 
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

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. 

 

Sensibilização das 
famílias e 

comunidades para 
definição de 

soluçoes para o fim 
dos casamentos 

prematuros 

Resultados bem-
sucedidos das 

estratégias de 

defesa para 
prevenir 

casamentos 
prematuros e 

gravidez na 

adolescência. 

Relatórios 
mensais  

Todos os 
adolescentes e 

jovens  

Capacitar a 
comunidade, as 

escolas em 

matéria de 
defesa de 

casamentos 
prematuros e 

gravidezes 

precoce 

Vereação 
de assuntos 

sociais, 

secretários 
dos bairros, 

líderes 
comunitário

s 

 

Permanente  A ser 
incluído no 

orçamento 

global do 
município 

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 

especificamente as 
comunidades 

LGBTIQ. 

 
Os parceiros têm o 

programa que 
abrange a 

comunidade 

LGBTIQ 

Aumento do 

número de 
programas de 

SRHR para 
comunidades 

LGBTIQ e 

pessoas que 
acessam esses 

programas. 

Relatórios 

mensais 

Comunidade 

LGBTIQ 
 

Identificação da 

população chave 
e sensibilização 

sobre SRHR 
Sensibilizar a 

comunidade 

para maior 
abertura na 

interacção e 
tratamento de 

membros desta 

comunidade 

Parceiros 

com 
experiência 

na 
comunidade 

LGBTIQ 

Contínuo  Orçamento a 

ser incluído 
no 

orçamento 
global de 

município 

O Município tem 

programas para 

atender às 

 Número de 

programas de 

SRHR que visam 

Aumento do 

número de 

programas de 

Relatórios 

mensais  

 Sensibilização 

sobre SRHR 

para mulheres 

Parceiros 

com 

experiência 

Contínuo   
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AREA LOCALIZAÇ
ÃO NO 

PLANO DO 

MUNICIPIO 

LINHA DE BASE INDICADORES FORMAS DE 
VERIFICACAO 

GRUPOS 
ALVO 

INCLUINDO 

POPULAÇAO 
CHAVE 

ACTIVIDADES QUEM  CALENDARI
O 

ORÇAMENT
O EM USD 

necessidades de 
SRHR das 

profissionais do 
sexo. 

especificamente 
trabalhadoras de 

sexo. 
Sem dados 

especificos  

SRHR para 
profissionais do 

sexo e pessoas 
que acessam 

esses 

programas. 

Mulheres 
Trabalhadoras 

de Sexo 
 

 

trabalhadoras de 
sexo;  

Disponibilização 
de material IEC 

 

 
N/A 

em 
trabahos 

com as 
mulheres 

trabalhador

as de sexo 
 

 

 


