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Contexto 
A maior incidência de VIH na região sul, e no Distrito da Namaacha, deve-se ao facto de se 
tratar de uma zona de fronteira com a Suazilândia e África do Sul e, como tal, de grande fluxo 
migratório, acompanhado de um elevado número de população deslocada em trabalhos 
temporários nos países vizinhos e uma forte incidência de prostituição. Segundo os dados de 
Vigilância Epidemiológica do VIH ? Ronda de 2002, a taxa de prevalência no distrito da 
Namaacha era de 16,7% em 2001 e 21% em 2002. Na província de Maputo, a prevalência mais 
elevada é no distrito da Namaacha.  
O projecto trabalhou com três grupos-alvo: 
- PVHS - Pessoas Vivendo com o Vírus da SIDA e suas famílias - o objectivo foi minorar o efeito 
da pandemia, através de campanhas de sensibilização, apoio psicossocial e emocional e visitas 
ao domicílio, ao mesmo tempo que se procurou motivar o grupo a praticar actividades que 
geram rendimento para o seu auto-sustento;  
- PMT- Praticante da Medicina Tradicional - o objectivo foi consciencializá-los a educar as suas 
respectivas comunidades sobre a importância da prevenção, testagem e tratamento do 
VIH/SIDA, através da realização de palestras, debates, projecção de vídeo, teatro e 
intercâmbios;  
PAM - Pessoas de Alta Mobilidade - É considerado o grupo de pessoas de alto risco, pelo que 
se priorizou o aconselhamento permanente sobre as formas de transmissão e prevenção. 
 

 Objectivo Geral
Mitigar os efeitos do VIH/doenças oportunistas/reclusão social nas pessoas vivendo com o VIH. 
 

 Objectivos Específicos
Consciencializar os médicos tradicionais e curandeiros, de modo a influenciar a população 
sobre a importância e formas de prevenção, testagem e tratamento do VIH/SIDA;  
Assegurar o conhecimento por parte das pessoas de alta mobilidade da problemática do 
VIH/SIDA, formas de transmissão e mecanismos de prevenção, assim como métodos de 
diagnóstico, nomeadamente o GATV.  
 

 Actividades
Actividades destinadas a PVHS - Pessoas Vivendo com VIH/SIDA 
Cursos de capacitação em prevenção e comunicação e em geração de rendimentos, palestras, 
teatros, debates de animação, projecção de filmes, distribuição de material de informação, 
elaboração de um boletim bimestral, criação de um espaço aberto na rádio, actividades 
quinzenais de prevenção, sessões de aconselhamento sobre vida positiva, visitas ao domicílio, 
apoio psicossocial e emocional, formação das famílias dos doentes, criação de grupos de auto-
apoio, intercâmbio de troca de experiências com outras PVHS.  
PMT - Praticantes de Medicina Tradicional 
Seminários e cursos de formação sobre género e DTS/VIH/SIDA, palestras, teatros, debates de 



animação, projecção de filmes, distribuição de material de informação, criação de rede de 
sensibilização da comunidade, intercâmbio de troca de experiência, distribuição de kits.  
PAM - Pessoas de Alta Mobilidade  
Palestras, teatros, debates de animação, projecção de filmes, distribuição de materiais de IEC, 
educação de pares, criação de activistas móveis, distribuição de material de informação.  
Outras actividades 
Road show 
Celebrações do Dia 1 de Dezembro ? Dia Mundial da Luta contra a SIDA 
 
População Alvo 
Pessoas Vivendo com VIH/SIDA ? 172; 
Praticantes de Medicina Tradicional ? 186; 
Pessoas de alta mobilidade (Camionistas, Vendedores Transfronteiriços, Mineiros, etc.) ? 
15.000. 
 
Parceiros 
Direcção Distrital de Saúde; 
AMETRAMO - Associação Moçambicana de Praticantes de Medicina Tradicional. 
 
Recursos Humanos 
- 1 Coordenador Local; 
- 1 Coordenador  training; 
- 5 Activistas. 
 
Financiadores 
Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade ? Graça Machel (FDC), no âmbito do 
Projecto Kuhluvuka ? Corredor de Esperança. 
 
 


