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Resumo executivo 

Um resumo sobre a auditoria das políticas e leis da SDSR da SADC mostra que 13 dos 15 países 

da SADC têm políticas independentes sobre as políticas de SDSR, no entanto algumas das políticas 

são tão antigas quanto 15 anos e há menos foco em aborto seguro, saúde menstrual e práticas 

nocivas. Poucos países com antigas políticas de SRHR começaram a atualizar as suas políticas de 

acordo com a Estratégia SADC SRHR atualizada 2019-2030. 

Apesar dos países serem signatários do Plano de Acção de Maputo, do Protocolo da SADC sobre 

Género e Desenvolvimento, e da existência da Estratégia da SADC actualizada, apenas 6 dos 15 

países têm leis sobre casamentos infantis. Dos seis países, cinco países (RDC, Madagáscar, 

Malawi, Moçambique e África do Sul) têm leis sobre o casamento infantil que cumprem a Lei 

Modelo da SADC sobre Casamentos Infantis. Nove países (Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, 

Maurício, Namíbia, Seychelles, Tanzânia e Zimbábue) não possuem leis sobre o casamento 

infantil. A ausência de leis sobre casamento infantil é um revés para o SRHR adolescente na 

SADC. Isso reflete porque a Tanzânia tem a menor idade mínima de consentimento para se casar 

aos 15 anos, e a ausência de dados confiáveis para a idade de consentimento para a Zâmbia e a 

idade de consentimento para os meninos na Namíbia. 

A região da SADC, que representa 10% a 13% da mortalidade materna, tem menos países que 

têm leis sobre aborto seguro e cuidados pós-aborto. 

Os resultados mostram que a diversidade sexual ainda é uma área controversa de preocupação. 

A homossexualidade é proibida e isso é vigorosamente imposto na maioria dos países da África 

Austral. Isto tem implicações negativas para o avanço da igualdade de gênero, bem como o 

desenvolvimento de provisões adequadas de SRHR para essas populações-chave. 

Há um progresso marginal na remoção do imposto sanitário na maioria dos países da SADC e 

apenas cinco países oferecem sanitários gratuitos para as escolas. Apenas quatro países 

(Maurício, África do Sul, Tanzânia e Zimbábue) removeram o IVA sobre sanitários. Esta 

descoberta é um exemplo gritante da falta de compromisso dos países para melhorar os SRHR 

adolescentes. Isso afeta a higiene menstrual das meninas e as coloca em risco de usar métodos 

higiênicos não higiênicos. 

O estudo mostra uma necessidade não atendida de contracepção para os países da África Austral. 

O fracasso em fornecer cuidados contraceptivos tem enormes implicações para gravidezes 

indesejadas, nascimentos não planejados, abortos e abortos, ampliando ainda mais os custos dos 

cuidados de saúde materna para os países. 

Existe uma cobertura justa da Educação Integral em Sexualidade (CSE) em escolas primárias e 

secundárias em toda a SADC, mas outros países não oferecem CSE a todas as crianças das escolas 

primárias e secundárias. 

Mais países permitem que as mães adolescentes continuem na escola do que elas permitem aos 

meninos. Outros países como a RDC, o Malawi, as Maurícias e a Tanzânia não têm disposições 

para mães e pais adolescentes. A pesquisa mostra uma escassez de dados sobre a saúde materna 

em Seychelles. Isso inibe o desenho de comparações em indicadores de SRHR, como o CPR entre 
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os países. Através do fortalecimento do agrupamento de SRHR na região, a Aliança está 

preparada para abordar as lacunas críticas na prestação de SRHR, em destaque nos resultados. 
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SEÇÃO 1: DIREITOS E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA  

 

Políticas e Leis 

dos SRHR Uma auditoria das políticas e leis de SRHR em toda a SADC mostra que cada país tem pelo menos uma ou mais políticas e 
leis que cobrem planejamento familiar, acesso dos adolescentes à SRHR, HIV e AIDS gravidez na adolescência, aborto seguro, trabalho 

sexual, violência sexual e de gênero, violência doméstica e tráfico de pessoas. 

Tabela 1: Resumo de políticas e leis nos países da SADCSRHR 

País SRHR GBV HIV 

e 

AIDS 

Law sobre 

o tráfico 

Planeja

mento 

Familiar 

Adolescent

e SRHR 

gravidezad

olescente 

sexual e 

violência 

de 

género 

(SGBV) 

lei de 

violência 

doméstic

a 

Sex 

traba

lho 

aborto 

seguro  

Casamen

to 

Infantil 

Moçambique Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Seicheles Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

África do Sul Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Zimbábue Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não 

Zâmbia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Não Sim Sim 

Malawi Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Não Sim 

Lesoto Sim Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não 

Namíbia Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 

Eswatini Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não 

RDC Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Sim 

Tanzânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não 

Maurício Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Botsuana Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Madagáscar Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Y es Sim Sim Não Sim 

Angola Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não 
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Sim 13 13 15 14 13 12 11 11 10 8 7 6 

Não 2 2 0 1 2 3 4 4 5 7 8 9 

Total 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa de Políticas e Leis sobre SDSR, 2018. A 

 

Tabela 1 mostra que  

● Treze países da SADC têm políticas de SRHR autônomas. 
● Treze países possuem políticas de GBV autônomas.política stand-alone. 
● Quinze países têm umapolítica única sobre o HIV e SIDA um grande passo que a região tem feito desde o flagelo do HIV e 

SIDA.  
● Treze países possuem políticas de planejamento familiar. 
● Doze países têm políticas que dão acesso dos adolescentes à SRHR  
● Quatorze países têm leis sobre o tráfico de pessoas.  
● Onze países têm políticas que falam sobre gravidez na adolescência e violência sexual e de gênero.  
● Dez países têm políticas de SDSR que incluem violência doméstica. 

Apesar da existência de instrumentos regionais sobre SDSR, o Plano de Acção de Maputo, o Protocolo da SADC sobre Género e 
Desenvolvimento, e a Estratégia actualizada da SDSR para a SDSR, a região demora a adoptar políticas progressivas de aborto seguro 
e políticas de casamento contra a criança. 

● Oito países têm políticas que cobrem o trabalho sexual. 
● Sete países têm políticas que se referem a circunstâncias em que o aborto seguro pode ser concedido. 
● Seis dos 15 países têm políticas sobre casamentos infantis.  
● Moçambique é o único país que tem políticas que abordam cada um dos componentes de SRHR pesquisados. 

  



 

5 
 

Políticas autarquicas de SRHR 

Com a excepção de Angola e Madagáscar, 13 dos 15 países deram um passo em frente para 
adoptar políticas e leis autarcas de SDSR. Tendo políticas e leis de SRHR autônomas, assegure 

que os países se comprometam a abordar questões de SRHR de acordo com os compromissos 
globais e regionais que visam dar voz e escolha a mulheres e homens. 

Figura 1: Número de países com políticas e leis de SRHR autônomo 

 
Fonte: Pesquisa de Políticas e Leis sobre SRSR da Aliança do Protocolo de Gênero da África Meridional, 2018. A 

 

Figura 1 mostra que 13 dos 15 países da SADC têm políticas independentes sobre SDSR. Este 

movimento progressivo dos países da SADC está de acordo com o propósito da estratégia da 

SADC de fornecer uma estrutura de políticas e programação para a obtenção de direitos sexuais 

e reprodutivos para todas as pessoas que vivem na região da SADC. Mais ainda precisa ser feito 

para garantir que os dois países restantes (Angola e Madagascar) adotem políticas independentes 

de SRHR, e que as políticas especialmente para países que têm políticas antigas de SRHR 

cumprem com as provisões da Estratégia revisada da SADC sobre SRHR. 
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Figura 2: Quando os países adoptaram políticas de SDSR 

 
Fonte: Pesquisa de Políticas e Leis sobre SDSR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 
Figura 2 mostra que os países mais recentes a adoptar políticas de SDSR na SADC são a RDC e 

a África do Sul, enquanto Zimbabué, Botswana e Zâmbia ter políticas de SRHR com 15 anos de 
idade. A partir dessa constatação, é possível que alguns países possam estar usando políticas 
desatualizadas e estreitamente enfocadas sobre SDSR. Isto fortalece a necessidade de todos os 
países reverem as suas políticas de SDSR, em linha com a Estratégia revista da SADC sobre SDSR, 

tal como definida pela Comissão Lancet-Guttmacher sobre Aceleração do Progresso: SRHR para 
Todos e o Manifesto do movimento global #SheDecides1. 
 

  

                                                             
1 Draft SADC SRHR Strategy 2019-2030 
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Figura 3: Número de países que analisam as políticas de SRHR 

 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SDSA da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 

Figura 3 mostra que o trabalho de revisão dos SDSR começou pelos países, mas a um ritmo lento. 

Dos 13 países que possuem políticas de SDSR, apenas 4 (África do Sul, Botsuana, Namíbia e 

Seychelles) estão atualmente revisando suas políticas de SDSR. Países com políticas muito antigas 

de SDSR como Zâmbia, Zimbábue, Lesoto e Maurício não começaram a revisar. A África do Sul 

tem sido pró-ativa com suas atuais políticas de SDSR à medida que considera o reconhecimento 

e dá voz e escolha a populações-chave como as LGBTI. Vale a pena notar que depois de adoptar 

a sua política de SRHR em 2018, os dados do inquérito mostram que a África do Sul já está a 

rever a política de acordo com a Estratégia de SDSR da SADC actualizada. 

Mais dados são necessários para entender por que os países com políticas muito antigas de SDSR 

não estão revisando suas políticas, mas ainda existem lacunas de atendimento na SDSR, incluindo 

a falta de voz, escolha e controle das mulheres na SRHR em toda a região. Estas são algumas 

das lacunas, a Gender Links e os parceiros da Aliança abordarão fortalecendo o cluster de SRHR 

na Aliança do Protocolo de Género da África Austral. 

Referenciando nas políticas de SRHR 

Com uma variedade de instrumentos globais e regionais que abordam a saúde reprodutiva, GBV, 

HIV e AIDS, e os direitos das mulheres, as políticas específicas de SRHR devem se referir aos 

instrumentos existentes e mais para orientação. 
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Figura 4: Instrumentos referenciados nas políticas de SRHR 

 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SRHR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 

Figura 4 mostra que 13 países têm as suas políticas de SDSR que citam outras fontes além das 
inquiridas. Estes incluem (MDGs desatualizados, Conferência Internacional do Cairo 1994 sobre 
População e Desenvolvimento (ICPD), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o pacote 

mínimo da SADC para serviços de SRHR e a Estratégia atualizada de SRHR da SADC 2019-2030; 
Plataforma de Acção de Pequim e o Plano de Acção de Maputo (PoA), (2006), outros documentos 
estratégicos que falam aos SDSR Nove países citam a CEDAW, sete países citam a constituição 

desse país e os ODS, seis países citam a SADC Protocolo sobre género e apenas cinco países 
citam o Protocolo 
 
de Maputo.Foco das políticas de SDSR As políticas de 

SDSR devem abranger exaustivamente as questões relacionadas com as necessidades de saúde 
sexual e reprodutiva de mulheres, homens, raparigas e rapazes, incluindo as necessidades de 
populações chave como as LGBTI. Migrantes, migrantes e outros grupos vulneráveis O inquérito 

sobre as políticas e leis relativas à SDSR examinou o seguinte. 
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Figura 5: Foco das Políticas de SRHR 

 
Fonte: Protocolo de Género da África Austral Allia nce Pesquisa de Políticas e Leis sobre SDSR, 2018. 

 
Conforme ilustrado na Figura 5, as políticas de SDSR em muitos países da SADC cobrem a maioria 
das áreas de SRHR, mas ficam aquém das questões de aborto seguro, saúde menstrual e práticas 

nocivas. Até que ponto as políticas de SRHR cobrem adequadamente as questões de SRHR 
precisam de uma interrogação qualitativa. Isso também é importante para fornecer insights para 
uma lista de verificação de SRHR do modelo regional que a GL e a Alliance desenvolverão. 
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Menstrual Health 

 
Figura 6: Número de países que removeram o IVA em artigos sanitários 

 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa de Políticas e Leis sobre SDSR, 2018. A 

 
remoção do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para os sanitários pelos governos é um passo 
positivo na promoção do acesso à saúde reprodutiva e aos cuidados de mulheres e meninas. No 

entanto, para muitos países da África Austral, esta realidade permanece indefinida para as 
mulheres e raparigas que não podem pagar os artigos sanitários apropriados. Conforme ilustrado 
na Figura 6, apenas 3 países da SADC (Maurícia, África do Sul e Zimbabué) removeram o IVA 

sobre artigos sanitários. Os restantes países (Angola, Botswana, RDC, Eswatini, Lesoto, 
Madagáscar, Malawi, Namíbia, Seychelles, Tanzânia e Zâmbia) estão ainda por remover o imposto 
sobre a receita de artigos sanitários. Há necessidade de campanhas massivas pelo agrupamento 

de SRHR da aliança para atingir esses países cujas taxas de IVA variam de 12% no Botswana a 
20% em Madagascar2. 
 

O Zimbábue remove o imposto sobre o uso de 
 
louças sanitárias O governo retirou o imposto sobre os artigos sanitários, uma medida que 

provavelmente obterá apoio das mulheres, já que o preço dos artigos de higiene básicos está 
agora fora do alcance de muitos. Ativistas de gênero e legisladores têm, ao longo dos anos, 
suplicado ao governo pelo uso de louças sanitárias duty free e subsidiadas, sem sucesso. Falando 

durante o seminário pré-orçamento de ontem em Bulawayo, o Ministro das Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, Professor Mthuli Ncube, disse que era um "acordo fechado" e ele o 
anunciaria na declaração do orçamento de 2019. "O custo da louça sanitária e a remoção do 

imposto, considere isso feito", disse ele. “Nós teremos algo sobre o orçamento nesta questão de 
louça sanitária. Considere isso feito; não há debate ”. 
 

                                                             
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax#Tax_rates  

https://en.wikipedia.org/wiki/Value-added_tax#Tax_rates
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Em sua apresentação, o presidente do comitê de portfólio sobre Orçamento, Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, Cde Felix Mhona, propôs um subsídio para a louça sanitária. 

"Honorável Senhor Presidente, preocupações foram levantadas sobre o custo da louça sanitária, 
que está agora fora do alcance de muitos e foi proposto que o Governo diminua a sanidade e 
considere dar de graça a todas as meninas em idade escolar", disse ele. MDC-T Legisladora de 

Bulawayo (representação proporcional) A Sra. Priscilla Misihairabwi-Mushonga, que vem 
defendendo a causa há anos, não conseguiu esconder sua alegria com a notícia. "Estou animado, 
embora tenhamos levado quase duas décadas para chegar a um ponto em que o governo 

concordou e é um legado que este ministro em particular levará consigo por muito tempo", disse 
ela. 
“Não há IVA (imposto sobre valor agregado). Então, nós também não estamos pagando o 

imposto. ”A Sra. Misihairabwi-Mushonga causou um rebuliço quando trouxe um absorvente para 
o Parlamento no ano passado em uma tentativa de enfatizar seu ponto. "Então, a partir daí, 
podemos começar a falar sobre o fornecimento de artigos sanitários gratuitos nas escolas 

primárias e secundárias, porque mesmo para as ONGs que queriam ajudar, um dos maiores 
problemas é que eles estavam sendo atingidos por dever", disse ela. O pacote mais barato de 
pensos higiênicos custa mais de US $ 2, enquanto marcas caras chegam a custar US $ 10. 
Aqueles que podem pagar o luxo dos tampões têm que desembolsar US $ 4 pelo mais barato. 

Cerca de 20% das meninas em escolas rurais não freqüentam a escola durante a mensuração 
porque não têm condições de comprar artigos sanitários. Algumas meninas têm que compartilhar 
o mesmo pedaço de pano com suas mães para conter o fluxo menstrual, já que elas não podem 

pagar por absorventes apropriados. Alguns deles supostamente usam folhas, jornais e esterco de 
vaca, o que pode causar aftas, contusões, desconforto e doenças como o câncer. - Fonte: 
https://www.herald.co.zw/govt-removes-duty-on-sanitary-ware/  

 

Relacionada com a remoção do imposto sobre os artigos sanitários, é a medida em que os países 

da SADC disponibilizam gratuitamente artigos sanitários nas escolas, onde se encontra a maioria 

dos adolescentes entre os 10 e os 19 anos. 

Tabela 2: Número de países que disponibilizam gratuitamente artigos sanitários nas 

escolas 

País O país faz com que as instalações sanitárias sejam livremente 
disponíveis nas escolas? 

Botsuana Sim 

Madagascar Sim 

Seychelles Sim 

Zâmbia Sim 

Angola Não 

RDC Não 

Eswatini Não 

Lesoto Não 

Malavi Não 

Maurício Não 

Moçambique Não 

Namíbia Não 

https://www.herald.co.zw/govt-removes-duty-on-sanitary-ware/


 

12 
 

País O país faz com que as instalações sanitárias sejam livremente 
disponíveis nas escolas? 

África do Sul Não 

Tanzânia Não 

Zimbábue Não 

Fonte: Southern Africa Gender Protocol Inquérito de Políticas e Leis da SRHR, 2018. A 

 
Tabela 2 mostra que Há sérias lacunas em garantir que as meninas que freqüentam a escola 

acessem artigos sanitários. As raparigas das escolas constituem uma grande proporção das 

pessoas que precisam de absorventes, mas, como ilustrado, apenas quatro países da SADC, 

Botswana, Madagáscar, Seychelles e Zâmbia fornecem acesso a artigos sanitários gratuitos nas 

escolas. Os restantes 11 países não têm esses programas no país. Esta descoberta é um exemplo 

gritante da falta de compromisso dos países para melhorar os SRHR adolescentes. Isso afeta a 

higiene menstrual das meninas e as coloca em risco de usar métodos anti-higiênicos3 , como 

farrapos, jornais. Isto não é apenas um perigo para a saúde, mas muitas vezes leva a um mau 

desempenho escolar. Portanto, para atender às necessidades de adolescentes com SRHR, que 

evoluem ao longo do tempo, os governos precisam priorizar suas necessidades de saúde, 

especialmente fornecendo sanitários gratuitos nas escolas. A África do Sul tem um esboço do 

Marco de Política Sanitária e de Dignidade (2017) que, se adotado, levará o país a fornecer 

absorventes higiênicos gratuitos para meninas e mulheres indigentes em escolas, faculdades, 

instituições correcionais, hospitais e instituições de saúde mental4. 

Saúde materna 

A OMS define a saúde materna como a saúde da mulher durante a gravidez, o parto e o período 
pós-parto5. Mais frequentemente, as mulheres morrem por falta de acesso a cuidados de saúde 

reprodutiva adequados. O Índice de Mortalidade Materna é um indicador para monitorar o 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 Saúde e Bem-Estar Meta 3.1: Até 2030, reduzir a 
taxa de mortalidade materna global para menos de 70 por 100.000 nascidos vivos6. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                             
3 https://genderjustice.org.za/article/high-cost-sanitary-pads-puts-south-african-girls-education-risk/  
4 http://www.sabcnews.com/sabcnews/govt-to-start-distributing-sanitary-towels-at-schools/  
5 https://www.who.int/maternal-health/en/  
6 https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC 

https://genderjustice.org.za/article/high-cost-sanitary-pads-puts-south-african-girls-education-risk/
http://www.sabcnews.com/sabcnews/govt-to-start-distributing-sanitary-towels-at-schools/
https://www.who.int/maternal-health/en/
https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC
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Figura 7: Taxa de Mortalidade Materna (MMR) por 100.000 por país, 2018. 

  
Fonte: Inquérito sobre Políticas e Legislação de SRHR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. - com base em 
estimativas de 2015. 

 
A figura 7 mostra que as taxas de mortalidade materna (MMR) variam por país. O MMR é mais 

baixo nas Maurícias e o mais alto na República Democrática do Congo. Não há dados oficiais para 
as Seychelles7.   
Melhorias na SRHR são fundamentais para reduzir a mortalidade materna, bem como garantir o 

desenvolvimento social e econômico das mulheres. É necessário que a região da SADC melhore 
os resultados de saúde para as mulheres, fornecendo acesso a serviços abrangentes de cuidados 
de saúde materna, planeamento familiar e serviços de HIV e SIDA. Uma análise mais aprofundada 
da pesquisa mostra que os países usam suas políticas de SRHR para fazer referência a questões 

de saúde materna. 
 
Tabela 3: N º de políticas de Mortalidade Materna (MM) com provisões para pré - 

natal, cuidados pós - natal e atendentes qualificados no nascimento. 

País Provisão para pelo 

menos quatro 
consultas de pré-
natal cobertas 

Provisão para pelo menos 

quatro visitas pós-natais 
cobertas 

Provisões para atendentes 

qualificados no 
nascimento cobertas 

Zimbábue Sim Sim Sim 

Zâmbia Sim Sim Sim 

Tanzânia Sim Sim Sim 

Seicheles Sim Sim Sim 

Moçambique Sim Sim Sim 

Malavi Sim Sim Sim 

Lesoto Sim Sim Sim 

                                                             
7 https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC  

https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=country&country=SC
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País Provisão para pelo 
menos quatro 
consultas de pré-
natal cobertas 

Provisão para pelo menos 
quatro visitas pós-natais 
cobertas 

Provisões para atendentes 
qualificados no 
nascimento cobertas 

Eswatini Sim Sim Sim 

Botsuana Sim Sim Sim 

Angola Sim Sim Sim 

Namíbia Sim Não Sim 

Madagáscar Sim Não Sim 

República 
Democrática do 
Congo 

Sim Não Sim 

África do Sul Sim Sim Não 

Maurícia Não Não Não 

 Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa de Políticas e Leis SRHR , 2018. A 

 
Tabela 3 mostra que as políticas de SDSR para 10 países da SADC têm provisões maternas 

progressivas, que cobrem pelo menos quatro consultas pré-natais, pelo menos quatro consultas 
de cuidados pós-natais e têm provisões para assistentes qualificados ao nascer. 
 

Embora Namíbia, Madagascar e a RDC prevejam cuidados pré-natais e auxiliares de parto 
qualificados, eles não têm provisões para pelo menos quatro consultas de cuidados pós-natal. 
 

Para a África do Sul, uma análise mais aprofundada mostra que a política integrada de SRHR do 
país (2018) não menciona explicitamente as disposições para atendentes qualificados, mas a 
política reconhece a necessidade de cuidados de parto seguros.  

 
As Maurícias não têm cuidados pré-natais, pós-natais e assistentes qualificados ao nascer. A 
política menciona apenas que as mulheres devem reportar ao ANC o mais rápido possível, mas 

não menciona nem sugere a frequência das visitas. 
 

Manejo da fertilidade O manejo da 

fertilidade é crucial para garantir que as mulheres tenham voz e escolha sobre seu 
comportamento sexual e uso de contraceptivos. A pesquisa examinou a presença de políticas de 
planejamento familiar, as taxas de prevalência de contraceptivos (CPR) e a medida em que os 

países abordam a necessidade não atendida de contracepção. 
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Figura 8: Número de países com políticas de planeamento familiar independentes A 

 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa de Políticas e Leis SRHR , 2018. A 

 
Figura 8 mostra que 13 dos 15 países da SADC (Angola, RDC, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue) têm 

planejamento familiar autônomo, enquanto dois países (Botswana e Eswatini) não têm.  
 
Taxas de prevalência de  
contraceptivos A taxa de prevalência de contraceptivos mostra a percentagem de mulheres (15-
49) em uniões conjugais ou consensuais que estão a utilizar ou cujo parceiro sexual está a utilizar 
um método de contracepção tradicional ou moderno. O CPR é um importante indicador de saúde, 

população e empoderamento das mulheres8. 

  

                                                             
8 https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=indicator&indicator=RMNCH3  

https://www.africanhealthstats.org/cms/?pagename=indicator&indicator=RMNCH3
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Figura 9: Taxas de prevalência de contraceptivos nos países da SADC 

 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SRHR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. - com base nas estimativas 
do DHS para 2002-2016.9 10 

 
A Figura 9 mostra dados do levantamento das políticas e leis sobre SDSR nos países da SADC, 
indicando grandes disparidades nas taxas de prevalência contraceptiva entre os países. O CPR é 

mais alto nas Maurícias (76%) e mais baixo em Angola (14%). Conclui-se que quanto maior a 
taxa de RCP, maiores são as chances das mulheres terem melhor controle do tamanho e 
espaçamento de seus filhos. Por outro lado, onde o CPR é menor, as mulheres têm escolhas 

limitadas e isso implica uma enorme necessidade não atendida de contracepção. Uma análise 
mais aprofundada dos dados com a taxa de mortalidade materna, mostra que os países com 
grande necessidade não satisfeita de contracepção têm alta taxa de mortalidade materna (Figura 

7). É essencial que o cluster SRHR da aliança identifique os grupos de mulheres que não têm 
acesso à contracepção, a fim de atingir os esforços locais e regionais de lobby e campanha. O 
fracasso em fornecer cuidados contraceptivos tem enormes implicações para gravidezes 

indesejadas, nascimentos não planejados, abortos e abortos, ampliando ainda mais os custos dos 
cuidados de saúde materna para os países. 
 

Os países usam abordagens diferentes para atender à necessidade não atendida de 
contracepção. 
 

África do Sul: as novas diretrizes do país incluem opções ampliadas de contracepção, 
introduzindo o implante contraceptivo hormonal de longa duração. As diretrizes também buscam 
aumentar a demanda por outras opções anticoncepcionais disponíveis anteriormente, mas 

impopulares, como o dispositivo intrauterino de cobre e o preservativo feminino. A nova política 

                                                             
9 https://www.statcompiler.com/en/  
10 https://www.africanhealthstats.org/  

https://www.statcompiler.com/en/
https://www.africanhealthstats.org/
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também atende às necessidades de vários grupos, incluindo mulheres vivendo com HIV, 
migrantes, profissionais do sexo e casais do mesmo sexo. 

Malawi: O governo do Malauí planeja garantir que mulheres e homens tenham acesso a uma 
gama completa de métodos contraceptivos (de curto prazo, a longo prazo e permanentes) para 
satisfazer suas necessidades reprodutivas em diferentes fases da vida. 

Namíbia: Para aumentar a prevalência de contraceptivos e garantir a equidade de serviços a 
pessoas de todos os níveis socioeconômicos em todas as áreas do país, o país está expandindo 
o programa de planejamento familiar para alcançar todos os pontos, visando os não-usuários de 

difícil acesso. 
 

Acesso aos serviços, especialmente pelos jovens 

Muitas mudanças, incluindo a maturidade reprodutiva, marcam o período de transição da infância 

para a idade adulta. Os jovens precisam ter acesso aos serviços de saúde para satisfazer suas 
necessidades únicas de saúde sexual e reprodutiva e exercer seus direitos reprodutivos. A 
resposta aos problemas de saúde reprodutiva que afetam os jovens é um componente importante 

da saúde global que aumenta a SRHR adolescente. No entanto, representa um desafio 
considerável para muitos países, especialmente os adolescentes que enfrentam problemas de 
saúde sexual e reprodutiva por volta dos 10 anos e, às vezes, até mais cedo. 

 
Figura 9: Idade mínima de consentimento para actividade sexual comparada com a 

idade de acesso a contraceptivos por país  

 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa sobre Políticas e Leis SRHR, 2018. A 



 

18 
 

Figura 9 mostra que os requisitos de idade mínima dos adolescentes consentem a actividade 
sexual e as idades em que os jovens podem acessar os anticoncepcionais variam de país para 

país. Os resultados mostram que: 
● A idade mínima de consentimento para o sexo varia de 14 anos em Madagascar a 18 anos 

na RDC, Eswatini, Moçambique e Tanzânia. 
● A idade mínima em que os adolescentes podem acessar os contraceptivos varia de 12 

anos em Madagascar a 18 anos na RDC. 
● Apenas a RDC tem a idade mínima de consentimento para contracepção estabelecida aos 

18 anos de idade. Outros países têm menos requisitos de idade. São 16 em 5 países: 
Moçambique, Malawi e Maurício, Zâmbia e Zimbábue. São 15 em Eswatini e Seychelles. 
Aos 12 anos, a idade de acesso aos contraceptivos é muito baixa na Tanzânia, Botswana, 

Namíbia, África do Sul e Madagascar. 
● Em Botsuana, Lesoto, Malawi, Maurícias, Namíbia, África do Sul, os jovens têm acesso a 

contraceptivos mais cedo do que podem consentir a atividade sexual.  
● Os dados também mostram que seis países, a saber, a RDC, o Malawi, as Maurícias, as 

Seychelles, a Zâmbia e o Zimbabué, têm a idade mínima de consentimento e a idade 
mínima para aceder aos contraceptivos estabelecidos para a mesma idade. 

As variações na idade de consentimento para o sexo e o acesso à contracepção são um reflexo 

das grandes variações entre países nas definições de menores, o que constitui um ato sexual e o 
que constitui uma ofensa sexual. 
 

Houve um progresso considerável em ter planos dedicados para os SRHR dos adolescentes. Dos 
15 países da SADC, 12 têm políticas específicas para adolescentes e três (Eswatini, Maurícias e 
Malawi) não têm. Esse achado sugere que há um risco de tratar as necessidades dos adolescentes 

como qualquer outra e isso compromete seu direito à saúde e à dignidade. 
 

Educação Abrangente em Sexualidade 

Há uma crescente necessidade de oferecer educação sexual abrangente (CSE) para adolescentes 

e jovens. O CSE é uma abordagem baseada em direitos para a educação em sexualidade. 

Promove a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores positivos de sexualidade e saúde 

reprodutiva. Um dos objetivos da voz e escolha: da ação local à regional da Gender Links e da 

Aliança é promover uma melhor informação e maior liberdade de escolha para adolescentes e 

jovens sobre sua sexualidade através de escolas, mídia comunitária e tecnologia inovadora. 
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Tabela 4: Número total de países que fornecem CSE na escola primária e secundária 

País O país fornece CSE na escola 
primária? 

O país fornece CSE na escola 
secundária? 

Botsuana Sim Sim 

Lesoto Sim Sim 

Malavi Sim Sim 

Moçambique Sim Sim 

Namíbia Sim Sim 

Seicheles Sim Sim 

África do Sul Sim Sim 

Tanzânia Sim Sim 

Zâmbia Sim Sim 

Zimbábue Sim Sim 

RDC Não Sim 

Madagáscar Não Sim 

Maurícia Não Não 

Angola Não Não 

Eswatini Não Não 

Origem: África Austral Inquérito sobre Políticas e Leis de SDSR da Aliança do Protocolo de Género, 2018. 

 

Dez países fornecem programas abrangentes (CSE) em escolas primárias e secundárias. A RDC 

e Madagascar só oferecem CSE nas escolas secundárias. Três países (Maurícia, Angola e Eswatini) 

não começaram a fornecer CSE para os alunos das escolas primárias e secundárias nos seus 

respectivos países. Esses dados destacam as diferenças de prontidão dos países para incutir 

educação em SDSR aos jovens. É importante notar que os países precisam embalar mensagens 

de educação sexual adequadas à idade e iniciá-las nos estágios iniciais. 

Gravidez na adolescência 

Relacionada ao CSE é a questão da gravidez na adolescência. O Barômetro de Gênero de 2018 

relata que as gravidezes na adolescência impedem que as meninas frequentem a escola. O 

relatório mostra que pelo menos 10% das meninas entre 15 e 19 anos deram à luz em sete países 

da SADC11. A tabela abaixo destaca o número de políticas que permitem que mães adolescentes 

reingressem no sistema educacional e se a política abrange os pais adolescentes. 

  

                                                             
11 SADC Gender Protocol 2018 Barometer pg107   
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Tabela 11: Nenhuma política / lei / regulamentação que permita que os alunos que 

engravidam entrem novamente na mesma ou em qualquer outra escola.  

País A política / lei / regulamentos permite que 
os alunos que engravidam entrem 
novamente na mesma ou em qualquer 

outra escola? 

Cobre pais 
adolescentes? 

Angola Sim Sim 

Botsuana Sim Sim 

Madagáscar Sim Sim 

Moçambique Sim Sim 

África do Sul Sim Sim 

Namíbia Sim Não 

Seicheles Sim Não 

Eswatini Sim Não 

Zâmbia Sim Não 

Zimbabué Sim Não 

Lesoto Não Sim 

RDC Não Não 

Malavi Não Não 

Maurícia Não Não 

Tanzânia Não Não 
Origem: África Austral Inquérito sobre Políticas e Leis de SDSR da Aliança do Protocolo de Género, 2018. A 

 

educação é uma ferramenta difundida para o empoderamento das mulheres. A Tabela 11 ilustra 

que cinco países da SADC (Lesoto, Angola, Botsuana, Madagáscar, Moçambique e África do Sul) 

têm políticas que permitem que mães adolescentes e pais adolescentes voltem a entrar na mesma 

escola ou em qualquer outra escola. Este é um passo na direção certa para manter mães e pais 

adolescentes e permitir que eles concluam a escola.  

Cinco outros países (Namíbia, Seychelles, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue) só permitem que mães 

adolescentes voltem à escola. No entanto, para os pais adolescentes, a situação é diferente entre 

os países. Os resultados mostram que as mães adolescentes no Lesoto têm dificuldade em voltar 

à escola do que os pais adolescentes. Este é um achado crítico, que deve informar a programação 

para o avanço da educação de mulheres jovens no Lesoto. 

Uma análise mais aprofundada dos dados mostra que Malawi, Maurícias e Tanzânia não apoiam 

as mães adolescentes ou os pais adolescentes na escola. Concerted interventions are need to 

support both the teenage mothers and fathers to benefit equally from teenage pregnancy policies. 
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África do Sul: Projecto de Política Nacional para a 

Prevenção e Gestão da Gravidez Aprendiz 

Uma revisão da literatura recolhida durante o inquérito sobre 

SDSR Políticas e leis mostra que a África do Sul tem um 

projecto de Política Nacional sobre a Prevenção e Gestão da 

Gravidez do Aluno, que visa abordar: 

● altas taxas de gravidez entre os alunos 
● familiares e contexto social dentro do qual isso ocorre 
● opções para redução de gestações não intencionais e 

indesejadas 
● gestão de suas implicações pré e pós-natais 
● limitação de estigma associado e discriminação 
● e, mais importante, a retenção e reinscrição de afetados 

alunos nas escolas 

além disso, para reduzir a ocorrência de gravidez entre 
adolescentes não planejadas, África do Sul iniciou a 
CampanhaMmoho:abordagem para mudar a conversa 

sobre gravidez na adolescência, bem como defendendo 
abrangente uma campanha de advocacia em todo o país que 
usa uma positiva, baseada em direitos e serviços acessíveis de saúde sexual e reprodutiva (SRHR) 
para mulheres e homens jovens12. 
  

Aborto seguro O aborto 

inseguro é responsável por 10% a 13% da mortalidade materna na região da SADC13. A falta de 

voz, escolha e controle da mulher na SRHR reflete em seu fracasso no acesso a serviços de aborto 
seguro, apesar de várias 
campanhas virtuais e físicas no 

passado recente. Para aumentar 
sua agência e escolha para os 
resultados de saúde reprodutiva, 
todas as mulheres, inclusive as 

adolescentes, precisam ter acesso 
a cuidados contraceptivos e 
cuidados com o abortamento 

seguro. A prestação de cuidados 
pós-aborto é crucial na redução das 
taxas de mortalidade materna e 

infantil.  

  

                                                             
12 http://www.mmoho.co.za/campaign/ 
13 http://genderlinks.org.za/news/press-release-sadc-organisations-call-for-safe-and-legal-abortion/  
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Mercy Jaravani, oficial de programas da WCoZ escolhendo suas 

escolhas durante a priorização de questões de SRHR para o Zimbábue. 

Foto: Tapiwa Zvaraya 
 

http://www.mmoho.co.za/campaign/
http://genderlinks.org.za/news/press-release-sadc-organisations-call-for-safe-and-legal-abortion/
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Figura 10: Número de países com provisão para cuidados pós-aborto 

 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SRHR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 

Figura 10 mostra o mapeamento dos países da SADC com prestação de cuidados pós-aborto. 

Embora o aborto seja ilegal na maioria dos países da SADC, 10 países (Angola, Botsuana, 

Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Moçambique, Seicheles, África do Sul, Zâmbia e Zimbabué), têm 

disposições para cuidados pós-aborto. 

Um instantâneo das disposições sobre o aborto conduzidas pela GL mostra que: 

● Todos os países da SADC providenciam o aborto em algumas circunstâncias. Isso varia da 
África do Sul e Moçambique, onde o aborto está disponível sob demanda, para o 

Zimbábue, Zâmbia, Botsuana, Lesoto, Maurício e Namíbia, onde o aborto só está 
disponível em certas circunstâncias; para Seychelles, Tanzânia, Eswatini, Malawi, 
Angola e RDC, onde o aborto só está disponível em circunstâncias extremamente 

limitadas, para Madagáscar, onde o aborto é quase totalmente proibido.  
● Na África do Sul, apesar das fortes leis pró-aborto, o acesso ao serviço continua a ser 

um desafio, com apenas 7% dos estabelecimentos de saúde do país realizando abortos.14 

Pesquisas mostram que muitos profissionais de saúde se recusam a realizar o 

procedimento, com o governo incapaz de fazer algo a respeito. As informações sobre onde 

e como adquirir o serviço permanecem limitadas.15 
● No Lesoto, o governo reconhece os efeitos devastadores dos abortos clandestinos ilegais 

em meninas e mulheres, mas ainda não cederá para legalizar o aborto no país. Em vez 

disso, aconselha sorrateiramente as mulheres a atravessar a fronteira para a África do 
Sul, onde o aborto é legal. A ironia não está perdida na advogada de direitos humanos 
Lineo Tsikoane, que disse sobre o Ministério da Saúde: “Eles sabem que o aborto é ilegal, 

mas eles estão nos dizendo para aconselhar as meninas a irem para outro lugar, e [ainda] 
não mudarão nossa própria lei. ”  

                                                             
14 Skosana, I (2017), 'Menos de 7% das unidades de saúde em todo o país oferecem abortos - Anistia 

Internacional', disponível em: http://bhekisisa.org/article/2017-02-14-00-only-260-health- instalações-nacional-

oferta-aborto-anistia-internacional / (acessado em 26 de fevereiro de 2019)  
15 Anistia Internacional (2018), Anistia Internacional Relatório 2017/2018, Anistia Internacional, Londres 

http://bhekisisa.org/article/2017-02-14-00-only-260-health-facilities-nationwide-offer-abortions-amnesty-international/
http://bhekisisa.org/article/2017-02-14-00-only-260-health-facilities-nationwide-offer-abortions-amnesty-international/
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● As circunstâncias mais comuns em que o aborto é previsto são incesto e estupro; 
relacionado a isso, ameaça ao bem-estar mental da mãe. A evidência de possíveis 

deformidades infantis também pode ser motivo para o aborto.  
● Apesar de permitir o aborto em circunstâncias limitadas, o Zimbábue aprovou uma lei 

em 2012 que permite o atendimento pós-aborto. Uma opção muito mais econômica seria 

prover o aborto seguro.  
● É claro que muitas das leis que regem o aborto na SADC são herdadas da era colonial e 

estão fora de sincronia com as leis modernas baseadas nos direitos. Por exemplo, a Lei 

de Aborto e Esterilização 2 de 1975 na Namíbia remonta a 1975. Um dos poucos motivos 
para o aborto é onde “uma mulher foi considerada idiota ou imbecil conforme a Lei de 
Imoralidade de 1957, o que torna sexo com ela ilegal. ”   

● Em 24 de fevereiro de 2018, Angolao parlamento deaprovou uma emenda à lei sobre o 
aborto, tornando todos os abortos, sem exceção, ilegais e puníveis entre quatro a dez 
anos de prisão. Isto faz parte do processo de substituição do código penal de 1886 de 

Angola. O debate parlamentar sobre a emenda foi interrompido após um protesto público, 
levando o partido no poder a propor uma versão revisada da emenda legal. A versão 
revisada manteve a legalidade do aborto em casos de estupro ou risco para a saúde 

materna.16  

Diversidade 

Sexual A diversidade sexual é um tema controverso na África Subsaariana. A maioria dos países 

proíbe a homossexualidade e alguns são liberais. Isto tem várias implicações para a prestação de 

serviços de SRHR para populações chave. O reconhecimento das diferenças na sexualidade 

permite que os países adotem e ofereçam pacotes inclusivos de SDSR. De acordo com o objectivo 

da GL de reunir e partilhar as melhores práticas para melhorar a SDSR para jovens, LGBTI e 

populações chave através das cimeiras anuais do Protocolo da SADC, o inquérito sobre políticas 

e leis sobre SDSR reuniu as seguintes disposições e práticas sobre a homossexualidade da região 

da SADC. 

Tabela 12: Provisões para a diversidade sexual na SADC 

Qual declaração descreve melhor as 
provisões e sua prática 

País 

Homossexualidade é proscrito e isto é 
vigorosamente aplicado 

RDC, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 
Maurícia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué 

Homossexualidade é banida mas recente tribunal 
casos abriram as portas para a descriminalização 

Angola, Botswana, Namíbia, Moçambique A 

homossexualidade é legal, mas as uniões do 
mesmo sexo não são reconhecidas pela lei. 

Seicheles A 

homossexualidade é legal e os casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo são reconhecidos 

África do Sul 

Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa de Políticas e Leis sobre SDSR, 2018. A 

 

                                                             
16 O Cidadão (2017), 'Angola Abaixa na Proibição Total do Aborto' disponível em 

https://citizen.co.za/news/news-africa/1542075/angola-backs-total-abortion-ban/ (acesso em 1 de abril de 

2018) 

https://citizen.co.za/news/news-africa/1542075/angola-backs-total-abortion-ban/
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Tabela 12 mostra que a diversidade sexual é uma questão complexa na SADC. Dez países proíbem 

a homossexualidade. Enquanto Angola, Botswana e Moçambique atualmente proíbem a 

homossexualidade, existe a possibilidade de que ela possa ser descriminalizada. A 

homossexualidade é legal em Seychelles e na África do Sul, mas dos dois países, apenas a África 

do Sul reconhece casamentos do mesmo sexo. 

Trabalho Sexual 

Existem também variações na aceitabilidade e legalidade do trabalho sexual nos países da SADC. 

A Tabela 13 abaixo destaca as provisões para o trabalho sexual. 

Tabela 13: Provisões para o trabalho sexual na SADC 

Qual declaração descreve melhor as 
provisões e a sua prática 

País 

Sexo trabalho é proibido e isso é vigorosamente 
reforçado 

RDC, Madagáscar, Malawi  

Sexo trabalho é proscrito mas isso não é 
vigorosamente aplicada 

Botswana, Seychelles, Moçambique, Eswatini , 
Lesoto, Namíbia, Maurícia, Tanzânia, Zâmbia, 
Zimbabué. 

O trabalho sexual é proibido mas recentes 
processos judiciais ou outras ocorrências abriram 
as portas para a descriminalização 

Angola, África do Sul 

Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa sobre Políticas e Leis SDSR, 2018. A 

 

Tabela 13 mostra que todos os 15 países da SADC criminalizam o trabalho sexual mas há variação 

na aplicação das leis de trabalho contra o sexo. A RDC, Madagáscar e Malawi aplicam 

vigorosamente a lei contra o trabalho sexual. Os outros oito países (Botswana, Seychelles, 

Moçambique, Eswatini, Lesoto, Namíbia, Ilhas Maurício, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue) não 

reforçam vigorosamente a lei contra o trabalho sexual. Casos de tribunal que desafiam a 

criminalização do trabalho sexual, vejo uma mudança nas disposições legais do trabalho sexual 

em Angola e na África do Sul. 
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SEÇÃO 2: HIV e AIDS e DSTs A 

África Subsaariana continua a arcar com o ônus do HIV / aids e DSTs. Isto coloca um impacto 

significativo na capacidade dos países da SADC de cumprir os ODS e outros compromissos 

regionais. As políticas sólidas de SDSR dependem do gerenciamento efetivo do impacto do HIV / 

aids e das ISTs. Assim, para que os países abordem as questões relativas à SDSR de maneira 

holística, é necessário que haja políticas adequadas e atualizadas. 

Tabela 14: Número de países com umapolítica ou estratégia 

País 

política ou estratégia 
deautônomaPaís temautônoma para 
HIV / aids Política de 

HIV / aidsHIV e AIDS inclui 
outras IST 

Seychelles Sim Sim 

Zâmbia Sim Sim 

Malauí Sim Sim 

Moçambique Sim Sim 

Zimbábue Sim Sim 

Botsuana Sim Sim 

RDC Sim Sim 

Tanzânia Sim Sim 

Namíbia Sim Sim 

Eswatini Sim Sim 

Lesoto Sim Sim 

Madagascar Sim Sim 

Angola Sim Sim 

África do Sul Sim Sim 

Maurício Sim Não 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Aliança SRHR Policies and Laws Survey, 2018. 

 

Tabela 14 mostra que todos os países da SADC têm uma política autónoma de HIV e SIDA. Com 

exceção das Maurícias, as políticas de HIV e SIDA para todos os países incluem outras DSTs. Ter 

todos os países com políticas de HIV autônomas é uma descoberta positiva para a região, que 

está alinhada com o ODS.3.3 para acabar com o HIV e AIDS como uma ameaça à saúde pública 

até 2030. 

Além de ter uma política autônoma de HIV / aids, outros Países como a Namíbia têm uma política 

de HIV / aids no local de trabalho para o setor educacional do país. O objetivo da política é: 

fornecer um ambiente político favorável à implementação de programas no local de trabalho para 

abordar o HIV e a AIDS: programas que reduzem novas infecções; melhorar o atendimento, 

tratamento e apoio; mitigar o impacto do HIV / aids e reduzir o estigma e a discriminação17. 

 

 

 

                                                             
17 Namíbia Política de HIV / aids no local de trabalho para o setor de educação, 2007. 
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Figura 11: Quando as políticas de HIV e AIDS / SIDA foram adotadas A 

 

Figura 11 mostra que os países adotaram políticas de HIV / aids independentes entre 2000 e 

2018. Seychelles é o mais novo país a adotar uma política e HIV autônomos. Em 2000, a África 

do Sul já havia adotado uma política autônoma de HIV / aids.  

Figura 12: Não de políticas de HIV sendo atualizadas A 

 

Figura 12 mostra que há apenas cinco países atualizando suas políticas de HIV e AIDS. Estas são 

Seychelles, Botsuana, República Democrática do Congo, Namíbia e Angola. 
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SECÇÃO 3: PRÁTICAS PREJUDICIAIS Práticas  

prejudiciais tradicionais sustentadas por valores e crenças das comunidades em toda a região da 
SADC expõem frequentemente mulheres e raparigas jovens a experiências devastadoras que 
afectam não só a sua saúde reprodutiva, mas também a sua agência. Mutilação genital feminina, 

práticas tradicionais de nascimento, casamentos precoces são algumas das práticas nocivas que 
persistem em sociedades que minam os direitos das mulheres e as encaram como objetos 
sexuais. O Artigo 20.1b do Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento, e a Estratégia 

da SADC sobre SDSR insta os governos arecuperar as barreiras políticas, culturais, sociais e 
económicas para que todas as pessoas, em particular mulheres e raparigas, possam tomar 
decisões sobre os seus corpos. incluindo a eliminação do casamento infantil e da violência 

baseada no gênero. 
 
Figura 13: Idade do consentimento para o casamento de raparigas e rapazes por país 

 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa sobre Políticas e Leis SRHR, 2018. A 

 

Figura 13 mostra que para a maioria dos países da SADC o limite mínimo de idade para o qual os 

rapazes podem consentir é anos. A situação é diferente para as meninas, onde nove países 

(Angola, Botswana, RDC, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia e África do Sul 

permitem que meninas se casem aos 18 anos. 4 países (Eswatini, Lesoto, Seychelles, Zimbábue) 

permitem meninas casar com 16 anos enquanto a Tanzânia tem o limite mínimo de idade mínima 

15. Apesar do disposto no Artigo 20.1 (b) do protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento, 

as conclusões sobre a Zâmbia não especificam a idade de consentimento para casar e a idade de 

consentimento para meninos na Namíbia. no entanto, para a Zâmbia do ato conjugal especifica 

que as mulheres e homens com idades entre 21 e acima podem casar, mas buscar o 

consentimento dos pais se idades compreendidas entre os 16-21 anos. as mulheres e os homens 

abaixo de 16 precisa do consentimento de um juiz da corte.  
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Quando estes os achados são analisados em conjunto com a idade de consentimento para sexo 

e idade de acesso aos contraceptivos (Figura 9), os dados destacam contradições entre idade de 

consentimento para sexo e idade de consentimento para casamento para meninas.Por exemplo, 

no Zimbábue, apesar de um marco co Com a decisão de janeiro de 2016 e apela ao governo para 

adotar a Lei Modelo da SADC sobre o Casamento Infantil, o país ainda não alinhou a idade de 

consentimento para o casamento com a constituição do país. Como resultado, há contradição 

onde o casamento precoce é de 18 anos e a idade de consentimento para o sexo é de 16 anos. 

Para todos esses países, isso implica que meninas de até 16 anos ainda podem praticar sexo, ter 

acesso a contraceptivos em alguns casos e até mesmo conceber filhos enquanto não se casarem 

antes dos 18 anos.  

Tabela 15: Análise comparativa de países com lei sobre casamento infantil que 

cumprem a Lei Modelo da SADC / PF sobre ocasamentos com crianças 

país dos 
Existe uma lei sobre o 
casamento infantil? Lei cumpre o modelo da SADC Lei 

RDC Sim Sim 

Madagáscar Sim Sim 

Malavi Sim Sim 

Moçambique Sim Sim 

África do Sul Sim Sim 

Zâmbia Sim Não 

Angola Não Não 

Botsuana Não Não 

Eswatini Não Não 

Lesoto Não Não 

Maurícia Não Não 

Namíbia Não Não 

Seicheles Não Não 

Tanzânia Não Não 

Zimbabué Não Não 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SDSR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 

Tabela 15 ilustra as enormes lacunas nos países da SADC sobre a legislação relativa ao casamento 

infantil. Apenas seis dos 15 países têm leis sobre casamentos infantis. Dos seis países, cinco 

países (RDC, Madagáscar, Malawi, Moçambique e África do Sul) têm leis sobre o casamento 

infantil que cumprem a Lei Modelo da SADC sobre Casamentos Infantis. A ausência de leis sobre 

casamento infantil em nove países da SADC é um retrocesso para a SRHR adolescente na SADC. 

É necessário pressionar os governos a promulgar legislação que proteja as meninas e mulheres 

que correm o risco de se casarem cedo. Os festivais de Olufuko na Namíbia são um exemplo claro 

do abuso de mulheres jovens através de casamentos precoces. 
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Estudo de caso: Olufuko festivals, Northern Namibia 
 

Olufuko é a tradição de Aawambo, onde meninas com 12 anos de idade estão preparadas para a 
feminilidade, incluindo casamento e gravidez, e cuidam das famílias. Os festivais de Olufuko são 
predominantes especialmente na parte norte da Namíbia. Os homens mais velhos ofereceram 

jovens donzelas em desfile. O maior lance pode casar quantas donzelas quiser.  
 
Olufuko é uma cerimônia em que as jovens são “declaradas” elegíveis para o casamento, mas, 

na realidade, não é nada sobre isso. Tradicionalmente, Olufuko era uma cerimônia em que pais 
preocupados enviavam suas filhas jovens se elas mostrassem sinais de rebeldia e promiscuidade 
sexual. Tornar-se grávida fora do casamento é uma enorme vergonha na cultura tradicional de 

Aawambo, de modo a evitar a vergonha da família, envia uma filha indisciplinada para a cerimônia 
de Olufuko. Olufuko é uma cerimônia de casamento espiritual. As meninas não estão ligadas aos 
homens, mas a uma força espiritual que agora tem o direito legal de fazer com elas o que 

quiserem. Depois de passar pela cerimônia, as meninas são declaradas casadas. Depois disso, 
eles são livres para ter relações sexuais com quem quiserem. Se elas engravidam, não é mais um 
ato vergonhoso. Olufuko é uma cerimônia muito espiritual, e o Namunganga, que facilita isso, 
sabe exatamente o que ele fará: abrindo a vida das meninas à influência de uma perigosa força 

espiritual concentrada em usar seus corpos para seus próprios propósitos, ele é um abridor de 
portas, convidando espíritos malignos para a vida das meninas. Isso não enriquece a vida das 
jovens; em vez disso, eles estão danificados e incapazes de manter um relacionamento saudável 

ou casamento. Eles tendem a se tornar sexualmente promíscuos, nunca estão em paz e são 
terrivelmente infelizes. Essa cerimônia contribui para a propagação desenfreada do HIV, da 
violência baseada em gênero e da ruptura dos casamentos. - Entrada na Namíbia - GL SRHR 

policy and Laws survey 2018.  
 

* O estudo de caso acima ilustra os altos níveis de desigualdade de gênero e baixa SRHR que 

estão entrincheirados nas normas patriarcais não apenas na Namíbia mas também na maioria 

dos países da África Austral. 
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SEÇÃO 4: VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Violência baseada em gênero é conhecida como amplamente documentada como uma ameaça à 

saúde pública. As mulheres e as jovens raparigas continuam a suportar a maior parte deste flagelo 

perpetrado pelos homens. Ter políticas de GBV independentes é um movimento que indica o 

compromisso dos governos com o planejamento de ações para acabar com a GBV. A presença 

de políticas independentes de GBV não é suficiente para os países. A afectação de recursos para 

a prevenção da VBG, afirma o compromisso dos governos em acabar com a prática na região da 

SADC. 

Figura 14: Número de países com uma política de VBG autónoma, estratégia 

 
Fonte: Inquérito de Políticas e Leis da SRHR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

 

Figura 14 mostra que 13 dos 15 SADC têm políticas de VBG independentes. Dois países, Lesoto 

e Malawi, ainda terão políticas independentes de VBG. 

Figura 15: Número de países com uma política de VBG autónoma, estratégia 
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Fonte: Inquérito de Políticas e Leis de SDSR da Aliança do Protocolo de Género da África Austral, 2018. A 

Figura 15 mostra que a maioria dos países adoptou políticas de VBG autónomas entre 2000 e 

2018. Lesoto é o último país a ter adoptado uma política de GBV autónoma em 2018, enquanto 

as Seicheles e a Namíbia têm políticas de GBV com mais de 15 anos. É necessário que os países 

com políticas antigas de VBG os atualizem em consonância com o pensamento atual em SDSR, 

guiado pela Estratégia de SRHR da SADC 2019-2030. A pesquisa não produziu nenhum resultado 

em Angola, Madagascar, África do Sul e Tanzânia. 

Figura 16: Número de países revisando / atualizando política / estratégia de GBV 

 
Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Sondagem de Políticas e Leis sobre SDSR, 2018. A 

 

Figura 16 mostra que dos 13 

países que têm políticas de VBG 

autônomas, apenas cinco países 

(RDC, Namíbia, Angola, 

Madagascar e África do Sul) 

começaram a atualizar as suas 

políticas e os restantes oito 

países (Lesoto, Eswatini, 

Botsuana, Malawi, Moçambique, 

Maurícias, Zâmbia e Zimbabué) 

não começaram a rever as 

políticas. 

  

Artist Diba Diba Dlamini rendering performance at the march against Women and 
Girls Violence, as part of the Walk in Her Shoes Campaign, Swaziland. Photo: 
Thandokuhle Dahlamini 
https://genderlinks.sharepoint.com/:i:/r/Gender%20Links%20Photo%20Gallery1
/Artist%20Diba%20Diba%20Dlamini%20rendering%20performance%20this%20p
ast%20Saturday%20at%20the%20march%20against%20Women%20and%20Girls
%20Violence,%20as%20part%20of%20the%20Walk%20in%20Her%20Shoes%20C
ampai.JPG?csf=1&e=CMIBY9  

Artista Diba Diba Dlamini fazendo performance na marcha contra a 

Violência de Mulheres e Meninas, como parte da Campanha Walk in Her 

Shoes, Suazilândia. Foto: Thandokuhle Dahlamini 
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Tabela 16: Políticas e leis de VBG nos países da SADC 

País O país tem uma lei 
de crimes sexuais 

O 

país tem uma lei sobre 
tráfico  

País tem lei de violência 
doméstica 

Eswatini Sim Sim Sim 

Moçambique Sim Sim Sim 

Maurícia Sim Sim Sim 

Seicheles Sim Sim Sim 

Botsuana Sim Sim Sim 

Madagáscar Sim Sim Sim 

Zâmbia Sim Sim Sim 

Zimbábue Sim Sim Sim 

Lesoto Sim Sim Não 

RDC Sim Sim Não 

Angola Sim Sim Não 

África do Sul Sim Sim Não 

Tanzânia Sim Sim Não 

Namíbia Sim Não Sim 

Malawi Não Sim Sim 

Fonte: Southern Africa Gender Protocol Alliance Pesquisa sobre Políticas e Leis SRHR, 2018. A 

 

Tabela 16 mostra os países que têm leis sobre crimes sexuais, violência doméstica e leis sobre 

tráfico de crianças. pessoas. Oito países (Eswatini, Moçambique, Maurícias, Seychelles, Botswana, 

Madagáscar, Zâmbia e Zimbabué) têm todas as três leis analisadas. Com a excepção do Malawi, 

todos os países da SADC têm leis sobre crimes sexuais. Conforme relatado anteriormente, 10 

países têm leis sobre violência doméstica e 14 países têm leis sobre tráfico de seres humanos. 

  



 

33 
 

Conclusões 

Este relatório sobre a auditoria das políticas de SDSD da SADC conclui que:políticas autónomas 

● Quase todos os países da SADC têmsobre SDSR e VBG, mas há um baixo foco no aborto 

seguro, saúde menstrual e práticas nocivas. Há menos países com políticas antigas de 

SRHR que estão em processo de atualização, de acordo com a Estratégia de SRHR 

atualizada da SADC 2019-2030. 

● A ausência de leis sobre casamento infantil em nove países da SADC é um retrocesso para 

a SRHR adolescente na SADC. Poucos países têm suas leis infantis em sincronia com a Lei 

Modelo da SADC sobre casamentos infantis.  

● A Tanzânia tem a menor idade mínima de consentimento para se casar aos 15 anos. Não 

havia dados de pesquisa para a Zâmbia e idade de consentimento para meninos na 

Namíbia. 

● Poucos países têm leis sobre aborto seguro e atendimento pós-aborto. 

● A homossexualidade é proibida e isso é vigorosamente imposto na maioria dos países da 

África Austral. Isto tem implicações negativas para o avanço da igualdade de gênero, bem 

como o desenvolvimento de provisões adequadas de SRHR para essas populações-chave. 

● Existem variações na idade de consentimento para sexo e idade de acesso à contracepção.  

● Apenas três países da SADC (Maurícia, África do Sul e Zimbabué) retiraram o IVA sobre 

artigos sanitários. Menos países fornecem acesso gratuito a sanitários para as escolas. 

Esta descoberta é um exemplo gritante da falta de compromisso dos países para melhorar 

os SRHR adolescentes. Isso afeta a higiene menstrual das meninas e as coloca em risco 

de usar métodos higiênicos não higiênicos. 

● Seychelles consistentemente carece de dados sobre os resultados de saúde materna, 

como o MMR e CPR. 

● O estudo mostra uma necessidade não atendida de contracepção para os países da África 

Austral. O fracasso em fornecer cuidados contraceptivos tem enormes implicações para 

gravidezes indesejadas, nascimentos não planejados, abortos e abortos, ampliando ainda 

mais os custos dos cuidados de saúde materna para os países. 

● Existe uma cobertura justa da educação sexual abrangente nas escolas primárias e 

secundárias em toda a SADC, mas outros países não oferecem CSE a todas as crianças 

do ensino primário e secundário. 

● Mais países permitem que as mães adolescentes permitam que as mães adolescentes 

continuem na escola do que elas permitem aos meninos. Outros países como a RDC, o 

Malawi, as Maurícias e a Tanzânia não têm disposições para mães e pais adolescentes. 

Recomendações 

O relatório recomenda que: 

● Existe uma necessidade urgente da SADC com políticas antigas de VBG de as actualizar 

de acordo com a Estratégia de SDSR da SADC actualizada.  

● É necessário pressionar os governos a promulgar legislação que proteja as meninas e 

mulheres que correm o risco de se casarem cedo. 

● Existe uma necessidade urgente da SADC com políticas antigas de VBG para as actualizar 

de acordo com a Estratégia de SRHR actualizada da SADC. Todas as políticas de SDSR 
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devem abordar adequadamente e ter provisões para aborto seguro, saúde menstrual e 

práticas nocivas. 

● Uma abordagem holística da diversidade sexual necessária para garantir a igualdade de 

gênero e o alcance adequado dos serviços de SRHR às populações-chave. 

● Harmonização dos Atos das Crianças, Leis sobre casamento, Leis sobre crimes sexuais e 

constituição dos países, necessárias para alinhar a idade de consentimento ao sexo e 

acesso. 

● Atenção urgente para fornecer cuidados de abortamento seguro. Isto irá percorrer um 

longo caminho para alcançar o ODS 3.1 para reduzir a mortalidade materna para 70 

mortes por 100.000 e ODS 3.2 reduzindo a mortalidade infantil para 12 mortes por 1000 

nascimentos 

● Mais campanhas e lobby necessários para encorajar os governos a remover impostos 

sanitários e assegurar que sanitários é acessível e acessível gratuitamente nas escolas 

pela maioria das mulheres jovens e meninas 

● Seychelles deve investir em pesquisas de saúde de indicadores múltiplos em todo o país, 

a fim de fornecer dados de saúde materna sob demanda. 

● Em consonância com as metas globais e regionais para reduzir a necessidade não 

satisfeita de contracepção, os governos devem garantir que as mulheres tenham fácil 

acesso e escolha ao tratamento contraceptivo. 

● Países como Maurício, Angola e Eswatini precisam fornecer CSE na escola primária e 

secundária. 

● Intervenções concertadas são necessárias para apoiar tanto as mães quanto os pais 

adolescentes a se beneficiarem igualmente das políticas de gravidez na adolescência e 

permitir que elas reingressem e concluam a escola. 

 

 

 


