
Estamos juntos na Ilha de Moçambique

 

Duração  1 de Maio de 2011 a 31 de Agosto de 2012 

País  Moçambique 

Localização  Distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula, 

Moçambique 

Área de Intervenção  Prevenção de VIH/SIDA e Prevenção de Malária 

 
 
Contexto 

 

O projecto actualmente a decorrer na Ilha de Moçambique refere-se ao 2º ano de 

implementação do programa de 48 meses traçado pela Médicos do Mundo para aquele 

distrito. Em Maio de 2011 iniciou a 3ª fase do projecto. Através da abordagem integrada, 

trabalhou-se directamente com técnicos de saúde das unidades sanitárias, activistas de 

cuidados domiciliários, membros de organizações de base comunitária, líderes comunitários, 

pessoas que vivem com VIH/Sida e respectivos familiares. 

  

Objectivo Geral 
 

Reduzir o impacto das doenças da pobreza, em especial VIH/Sida e malária nas populações da 

Ilha de Moçambique, Monapo e Mossuril nos próximos 5 anos.   

 

Objectivos Específicos 
 

- Reforço da capacidade institucional dos diferentes actores a intervir na área de prevenção e 

tratamento do VIH/Sida na Ilha de Moçambique. 

- Aumentar em 30% o acesso das Pessoas que Vivem com o VIH/Sida (PVHS ) a serviços de 

saúde e apoio social. 

  

População Alvo 
 

- 20 técnicos de saúde das unidades sanitárias do distrito da Ilha de Moçambique. 

- 15 activistas de cuidados domiciliários. 

- 50 membros de 3 organizações comunitárias de base. 

- 60 líderes comunitários. 

 

Beneficiários 
 

- Directos: 161 PVHS. 

- Indirectos: 805 familiares dos PVHS (calculando uma média de 5 nos núcleos familiares).  

- População total do distrito da Ilha de Moçambique - 53.208. 

  

Parceiros 

 

- Direcção Provincial de Saúde de Nampula. 

- Direcção Distrital de Saúde da Ilha de Moçambique. 

 

Financiadores 



 

- Fundação Calouste Gulbenkian.  

- Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). 

- Médicos do Mundo (Fundos Próprios).      

 
Actividades 
 

- Apoiar a criação de um conselho de líderes comunitários. 

- Apoiar a criação de grupos de auto-apoio e recreação de PVHS por parte das Organizações de 

Base Comunitária (OBCs). 

- Apoio às OBCs na disseminação em todos os multi-media locais,  de mensagens de prevenção 

do VIH/Sida e malária (cinema comunitário, teatro e rádio, festivais, desporto, etc).   

- Curso de formação e reciclagem aos activistas comunitários sobre Cuidados Domiciliários 

(CD) e redução do estigma.  

- Cursos de reciclagem para técnicos de saúde dos serviços ligados ao VIH/Sida de modo a 

integrar estas mensagens nas suas práticas.  

- Desenvolver e implementar um plano de formações e reciclagem de capacitação das OBCs 

sobre VIH/Sida, malária, redução do estigma e nutrição. 

- Distribuição de material Informação, Educação e Comunicação (IEC) sobre segurança 

alimentar e dieta equilibrada nas comunidades.  

- Distribuição de material de  Informação, Educação e Comunicação para Mudança de 

Comportamentos (IEC/CMC) actualizado e aprovado pelo Min. da Saúde em todos os serviços 

ligados ao VIH/Sida e Malária.   

- Formar professores e alunos já envolvidos com a DDS para organizar e monitorizar 

actividades escolares de prevenção e mudança de comportamento no que se refere ao 

VIH/Sida e malária. 

- Formação de líderes comunitários em higiene, VIH/Sida, malária e nutrição, incluindo 

reuniões trimestrais de coordenação com activistas e voluntários de CD. 

- Formação a técnicos de saúde sobre nutrição de acordo com o plano de suplemento 

alimentar do do Ministério da Saúde e PAM. 



  

- Reuniões de coordenação trimestral entre OBCs e DDS. 

- Reuniões trimestrais para discutir casos agudos de malnutrição identificados nos CD com os 

departamentos estatais de saúde e trabalho social. 

- Realização de um estudo CAP (Comportamentos, Atitudes e Práticas) quantitativo no início e 

final do projecto. 

- Supervisionar e monitorizar voluntários de CD. 

- Workshop com OBCs para definir actividades de prevenção e mudança de comportamento 

apropriadas às comunidades sobre VIH/Sida e malária. 

 


