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Contexto 
No distrito da Namaacha, a actuação da MdM está mais direccionada para o apoio directo no 
controlo e combate da transmissão do VIH/SIDA através da montagem e funcionamento de 
GATV - Gabinete de Aconselhamento e Teste Voluntário. O GATV principal funciona na 
Namaacha e os pequenos gabinetes satélites funcionam nas localidades de Goba e Kulula. Com 
o funcionamento desses gabinetes MdM pretende alertar e educar a população em geral 
quanto à forma de prevenção da doença. Deste modo, são realizadas actividades de 
aconselhamento, testagem e informação e atendimento médico a pessoas seropositivas. Em 
São Tomé e Príncipe a actuação da MdM está concentrada também na área do VIH/SIDA. 
Neste momento, está em curso um projecto de prevenção e sensibilização do VIH/SIDA que 
dispõe igualmente de um GATV e pretende alcançar os seguintes objectivos: aumento da 
sensibilização da população para o VIH/SIDA; mudanças de comportamento e atitudes face ao 
VIH/SIDA; aumento do poder de decisão das mulheres e conhecimento da verdadeira 
dimensão da epidemia. 
 

 Objectivo Geral
No distrito da Namaacha, a actuação da MdM está direccionada para o apoio directo no 
controlo e combate da transmissão do VIH/SIDA.. O GATV principal funciona na Namaacha e os 
pequenos gabinetes satélites funcionam nas localidades de Goba e Kulula. Em São Tomé e 
Príncipe a actuação da MdM está concentrada também na área do VIH/SIDA, no projecto de 
prevenção e sensibilização do VIH/SIDA que dispõe igualmente de um GATV e pretende 
alcançar os seguintes objectivos: aumento da sensibilização da população para o VIH/SIDA; 
 
Objectivos Específicos 
No distrito da Namaacha os MdM actuam na montagem e funcionamento de GATV - Gabinete 
de Aconselhamento e Teste Voluntário em que se pretende alertar e educar a população em 
geral quanto à forma de prevenção da doença. Em São Tomé e Príncipe pretende-se alcançar 
mudanças de comportamento e atitudes face ao VIH/SIDA; aumento do poder de decisão das 
mulheres e conhecimento da verdadeira dimensão da epidemia. 
 
População Alvo 
População de Namaacha e população de Matola; Em especial a população infectada com 
VIH/DTS e a população que integra os grupos de risco. 
 

 Parceiros
Parceiros: Direcção Provincial de Saúde (DPS) de maputo; Direcção Distrital de Saúde (DDS) da 
Namaacha. 
 
Recursos Humanos 
Pessoal Local - 12 técnicos locais remunerados e 3 voluntários 



 
Financiadores 
Financiadores: Serviço de Cooperação e Acção Cultural da Embaixada de França em 
Moçambique (SCAC), Fundos próprios. 
 
Actividades 
São desenvolvidas actividades de aconselhamento, testagem e informação e atendimento 
médico a pessoas seropositivas 
 
 
 


