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1.

INTRODUÇÃO

O relatório apresenta as actividades desenvolvidas pela AMODEFA durante o ano findo de
2016. Encontra-se subdividido em 7 partes principais, expressando as distintas áreas estratégias
de sua intervenção, análises contextuais, conclusões e recomendações.

A Saúde e em particular a Saúde Sexual Reprodutiva e direitos é uma das áreas de actuação
prioritárias da AMODEFA que sua na visão, a provisão de serviços nesta área deve observar o
princípio do respeito pelos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, de forma abrangente e
inclusiva.
No concernente ao contexto normativo legal do acesso a justiça, a Constituição da República
consagra o princípio de Estado de Direito Democrático e de Justiça Social. Moçambique além
de signatário da Carta da União Africana e da Carta das Nações Unidas, é igualmente signatária
do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Carta Africana dos Direitos do
Homem e dos Povos.
Um marco importante que podemos destacar para o ano de 2016, é a Ratificação pelo
Parlamento Moçambicano da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco (CQCT), da
Organização Mundial da Saúde (OMS), um instrumento de importância capital na protecção das
gerações actuais e futuras dos efeitos nocivos do consumo e exposição do fumo do tabaco, o que
vai ao encontro dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e uma das
preocupações da sociedade moçambicana em relação aos adolescentes e jovens que aumentam o
consumo desta droga nas escolas e fora destas. A Ratificação deste documento foi resultado de
esforços coordenados entre o Governo (MISAU), Sociedade Civil e PNUD.

2. DESENVOLVIMENTO/NÍVEL DE ALCANCE

A prestação de serviços à comunidade e com o envolvimento comunitário, continuou a ser o
compromisso da AMODEFA no ano de 2016. No ano findo, foram implementados 24 projectos,
sendo 18 projectos constantes do APB/2016 e restantes 6 Projectos aprovados ao longo do ano,
nomeadamente:



Projecto PF Comunitário [Cabo Delgado e Zambézia (Fase Out)],



LINKAGES (Cidade de Maputo, Províncias de Maputo, Gaza, Manica, Sofala e
Zambézia),



Projectos de Pesquisa em MSM (Sofala),



Projecto de HIV & SIDA em Manica,



Projecto HelpAge (Zambézia) e;



Projecto de DOTs (Nampula).

Por áreas estratégicas foi realizado o seguinte:
Na Área Estratégica (1) - Defesa de Direitos, para responder ao Resultado 1: “Obter do
Governo Moçambicano o compromisso para a melhoria da legislação, políticas e práticas de
direitos em SSR e igualdade entre géneros.”, Foi implementado o Projecto de Advocacia,
através acções de networking e lobby em fóruns nacionais e internacionais, nomeadamente: na
Rede de Direitos Sexuais e Reprodutivos, na Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde, no
“Think Tank” e Conselho Director do Conselho Nacional de Combate ao HIV e SIDA, ao nível
nacional, e participação em conferências da SC na Noruega e África do Sul em questões sobre a
saúde sexual reprodutiva e direitos, Facilidade Global de Financiamento (GFF) para a
responsabilização e prestação de contas em relação as recomendações do Mecanismo de
Revisão Periódica Universal, ao nível internacional.
Na Área Estratégica (2) - Conferir Poderes às Comunidades para responder ao Resultado 2
“Contribuir para que 11 milhões de mulheres, homens, raparigas e rapazes exerçam os seus
direitos de SSR através da disponibilização de educação sexual abrangente/compreensiva.”,
Foram implementados 7 Projectos:


Por Jovens que previa sensibilizar 446.604 adolescentes e jovens e que superou a meta,
tendo sensibilizando 925.080 (207.14%) através das sessões de educação sexual e
compreensiva nas escolas, bancadas femininas e durante os torneios de futebol feminino
no âmbito dos jogos entre escolas.



Tua Cena previa sensibilizar 87.494, e sensibilizou 163.696 (187%) adolescentes e
jovens nas actividades de saúde sexual reprodutiva e direitos nas comunidades e nas
escolas.



O projecto Ronda 9 previa abranger 102.921 pessoas, através de casos de TB
diagnosticados, pessoas abrangidas e pessoas referidas para as unidades sanitárias,
tendo alcançado apenas cerca de metade, 51.453 (49.99%).



O projecto Challenge TB esperava diagnosticar 1.340 casos de TB e atingiu apenas 279
(20.82%); dos 14.889 casos suspeitos atingiu 2.908 (19.53%); em palestras realizou
49.239 (431.05%) dos 11.423 previstos.



Nos projectos para Sensibilização para aumento da demanda do PF, Expansão do
PF em Gaza e Mobilização para Adesão aos serviços em Cabo Delgado, esperava-se
sensibilizar 21.002 e foram sensibilizados 49.252 (234.5%), os quais foram atingidos
nas visitas porta a porta e sensibilização dos adolescentes e jovens, homens e mulheres
dentro e fora da escola, providenciando informação, motivando e desenvolvendo
habilidades para a mudança de comportamento e para a vida.

Área Estratégica (3) – Servir as Pessoas, para responder ao Resultado 3 “Fornecer 3.700.000
serviços de SSR integrados e de qualidade sem descriminação”, foram implementados 9
Projectos, nomeadamente:


Acesso aos Serviços de PF/SSR em Maputo



Projecto Mbeu na Província de Maputo



Projecto PF/SSR na Província de Gaza



Projecto Escute e Valorize na província da Zambézia



Projecto Por Jovens a nível nacional



Projecto Tua Cena na Cidade e províncias de Maputo e Gaza



Projecto PF/SSR na Província de Cabo Delgado



Projecto Linkages na cidade e províncias de Maputo, Gaza, Manica, Sofala e Zambézia



Projecto Esperança (Cuidados Domiciliários) na Cidade de Maputo

Área Estratégica (4) - Unir E Agir - para responder ao Resultado 4 “Fazer da AMODEFA uma
associação de alto desempenho e de referência e excelência em SSRD”, as acções estiveram
voltadas para o melhoramento dos aspectos da governação e gestão, através de encontros dos
membros do Conselho Director Nacional e ao nível das Delegações para assegurar que os
resultados obtidos pela governação tem em conta os princípios de boa governação, bem como,
de padrões de excelência na gestão.
O sucesso alcançado nas diferentes frentes em que a organização esteve envolvida este ano, só
foi possível com a entrega e participação do corpo dos voluntários, empenho do Staff e o
indispensável comprometimento do corpo dos activistas ligados aos diferentes projectos, tanto
na sede como nas restantes delegações da AMODEFA nas províncias de Cabo Delgado,
Nampula, Zambézia, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo Cidade e Província.

