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Fig. 1: Mapa da Província de Gaza e os respectivos Distritos
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Tab. 1: Sumário dos Indicadores da Província de Gaza
Indicadores
Província Nacional
de Gaza
Socio-económicos
População total
População crianças de 0 a 5 anos
População crianças de 0 a 2 anos
Incidência de pobreza
Taxa de analfabetismo das mulheres
Saúde
Taxa de mortalidade neonatal
Taxa de mortalidade pós neonatal
Taxa de mortalidade Infantil
Taxa de mortalidade pós infantil
Taxa de mortalidade Infanto-Juvenil
Partos institucionais com assistência de
gente especializada em saúde
Prevalência de HIV/SIDA em adultos de
15-49 anos
Crianças (6-59 meses) com anemia
Saúde Sexual e Reprodutiva
Cobertura de uso do planeamento familiar
Taxa Global de Fecundidade
Mulheres beneficiadas com apoio técnico
especializado nas primeiras consultas prénatais
Nutrição
Desnutrição crónica em > de 5 anos
Crianças com baixo peso para altura< de 5
anos
Crianças com baixo peso para idade <
menores que 5 anos
Duração mediana do aleitamento materno
exclusivo em crianças nascidas nos 3
últimos anos
Percentagem de agregados familiares que
consomem sal suficientemente iodado
Agricultura
Rede de Extensionistas
Percentagem de agregados com acesso a
serviços de extensão
Educação
Raparigas que não completaram nenhum
nível
Raparigas que completaram o ensino

1.219.013

23.649.593

278.911
144.689
62,5%

3.789.812

Fonte

54.7%
59.8%

Censo, 2007;
INE 2011
(Projecções)
INE 2011
INE
IOF 2010
IDS 2011

34
29
63
51
110
71,1

64

IDS 2011
IDS 2011
IDS 2011

97
54.3%

IDS 2011
IDS 2011

25,1%

11,5

58,9

69%

INSIDA
2009
IDS 2011

18,3
5.3
97%

11.3%
5.9
91

IDS 2011
IDS 2011
IDS 2011

39%

43%

3%

7%

13%

21%

SETSAN
2013
SETSAN
2013
SETSAN
2013
IDS 2011

1.3%

DPIC Gaza
103
27%

DPA Gaza

25.9

IDS 2011

9.4

IDS 2011
5

primário
Raparigas que completaram o ensino
secundário
Rapazes que não completaram nenhum
nível
Rapazes que completaram o ensino
primário
Rapazes que completaram o ensino
secundário
Género
Mulheres de 15-19 anos que já teve
nascimento vivo ou que estão gravidas
Mulheres com ensino primário completo
Mulheres dos 14-49 anos alfabetizadas
Água e Saneamento
Agregados familiares que usam fontes
seguras
Agregado que percorrem mais do que 30
min para beber
Agregados familiares que usam casa de
banho ou latrinas não melhoradas

2.0

IDS 2011

11.6

IDS 2011

12

IDS 2011

3.9

IDS 2011

35.4%

37.5%

IDS 2011

4.8%
40.2%

IDS 2011
IDS 2011

70,1%

51%

IDS 2011

41%

39.4%

IDS 2011

33,1%

Painel de Análise dos Principais Indicadores Nutricionais da Província de Gaza
A seguinte tabela mostra a tendência na variação dos principais indicadores de nutrição
da Província de Gaza, baseando-se no estudo nacional mais recente, o Inquérito
Demográfico e de Saúde (IDS, 2011) e Ebase SETSAN 2013 bem como outros estudos
anteriores, em particular o Inquérito sobre Indicadores Múltiplos (MICS, 2008). O
painel de análise serve para dar uma ideia do actual estado de cada indicador na
Província de Gaza.
O estado de cada indicador está representado por uma bola colorida na tabela abaixo. As
bolas vermelhas indicam um problema que necessita de uma intervenção urgente, como
anemia em crianças menores de 5 anos e mulheres de idade fértil. As bolas amarelas
indicam que o estado do indicador representa um problema que necessita de uma
intervenção, mas que o problema não é tão urgente como as vermelhas, tal como a
prevalência de desnutrição crônica em crianças. As bolas verdes indicam que
atualmente não é um problema grave e as bolas brancas indicam a falta de um estudo de
base no qual se pode fazer uma comparação do indicador. As siglas TBD (To Be Done)
significam que ainda não foi feita esta análise. Além disso, a tendência de cada
indicador está ilustrado por setas, onde as setas verdes indicam uma melhoria no
indicador, as setas vermelhas indicam um agravamento. As setas com direção ao lado
direito indicam que não houve alteração significativa.Contudo, há que ter em conta que
as setas que indicam a melhoria nem sempre é uma melhoria significativa mas sim em
termos de número.
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Tab. 2: Painel de Análise Situacional - Gaza
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1. Introdução
1.1.
Contexto do PAMRDC e o processo de Desenvolvimento do Plano
Provincial
Em Setembro de 2010 o Conselho de Ministros aprovou o Plano de Acção
Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica de Moçambique (PAMRDC
2011-2014(2020)) com objetivo geral de reduzir a desnutrição crónica em menores de 5
anos de 44% em 2008 até 30% em 2015 e 20% em 2020. O plano foi desenvolvido pelo
reconhecimento de que em Moçambique existe uma prevalência elevada (43% em
2010) de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos, o que segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS)é um grave problema de saúde pública, tendo
muitas consequências do meio e longo termo para o individual e também para o
desenvolvimento do país. O plano foi também uma resposta ao compromisso que
Moçambique assumiu durante a cimeira Mundial da Alimentação, realizada em Roma
em 1996, de reduzir o número de pessoas desnutridas em 50% até o ano de 2015.
O PAMRDCtem uma abordagem holística que adota o caráter multissectorial da
nutrição, sendo por isso que as intervenções e actividades propostas juntam diversos
sectores relacionados a nutrição (como os sectores de saúde, educação, agricultura, agua
e saneamento, indústria e comercio, e acção social) e também diferentes atores
(sociedade civil, parceiros de cooperação, sector privado). A força fundamental do
plano, mas também o desafio que enfrenta,reside em conseguir que seja universalmente
reconhecido que a desnutrição tem múltiplas causas e não é somente o resultado de
insegurança alimentar.
O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), quetem o
mandato de coordenar a formulação de políticas, planos e intervenções de SAN no País,
é responsável por coordenar a planificação e implementação do PAMRDC. O SETSAN
provincial, que é liderado por um ponto focal, é o coordenador da implementação do
PAMRDC nas províncias.
Para facilitar a planificação e implementação das acções do PAMRDC nas instituições
do Governo, da sociedade civil e do sector privado a nível provincial, distrital e
comunitário, um Grupo Técnico de nutrição multissectorial (GT PAMRDC) foi
estabelecido, que trabalha sob a liderança do SETSAN.
O GT-PAMRDC da Província de Gaza foi criado para responder ao chamado nacional
de implementação do PAMRDC no nível provincial. O grupo consiste em técnicos da
Direcção Provincial de Agricultura, Saúde, Obras Públicas, Pescas, Plano e Finanças,
Mulher e Acção Social, Indústria e Comércio, Educação, Juventude e Desportos, Sector
Privado, a Sociedade Civil e Parceiros de Cooperação/ Doadores.
O presente plano foi elaborado com a liderança do Governo Provincial de Gaza e em
conjunto com seus parceiros, de uma maneira participativa, como um instrumento a ser
implementado de uma maneira holística e sinergética, com objetivo de reduzir as taxas
de desnutrição crónica na província, (39% em 2013) para 29% em 2019.
O processo de elaboração do presente planoque contou com o apoio técnico e financeiro
da Embaixada Real da Dinamarca e com a assistência do SETSAN central consistiu
emprincipais etapas, a referir:
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1. O primeiro encontro de advocacia com os Exmos Director Provincial de
Agricultura de Gaza (Engº Ernesto Paulino); Director Provincial de Saúde (Dr.
Isaías Ramiro) e Chefe do Departamento de Administração e Finanças da
Direcção Provincial da Educação e Cultura( Francisco Sebastião Machava )
2. Audiência com Sua Excelência o Governador da Província de Gaza
3. Encontro com a Directora Provincial do Plano e Finanças de Gaza (Dra Romana
Beulane)
4. Mapeamento e análise das intervenções e actores sensíveis à nutrição, bem como
o perfil nutricional da província de Gaza;
5. Vários seminários de formação do GT-PAMRDC em temas básicos de nutrição,
segurança alimentar, planificação, metodologia do quadro lógico (análise de
causas, problemas e delineamento de acções com base na árvore de problemas);
6. Vários encontros de trabalho do GT-PAMRDC para a Planificação de acções
estratégicas multissectoriais de redução de desnutrição crónica, onde cada sector
teve a responsabilidade de indicar as principais intervenções;
7. Harmonização e orçamentação dos planos sectoriais e geral;
8. Alinhamento do PAMRDC Gaza pelo SETSAN central e submissão pelo GT
PAMRDC sob liderança da DPA Gaza ao Governo provincial.
O Plano Provincial é um instrumento operacional das actividades do PAMRDC
nacional com enfoque nos resultados de nível Provincial, cuja parte significativa das
acções serão incorporadas nos Planos Económicos e Sociais (PES) de cada ano e
monitorada nos balanços e outros instrumentos de verificação de resultadosusados pelo
Governo de Moçambique.
1.2.
O Que é a Desnutrição Crónica?
A desnutrição crónica é definida como baixa altura para idade e é causada por uma
combinação entre o consumo nutricional inadequado prolongado e/ou doenças
infeciosas repetidas. As causas de desnutrição crónica são múltiplas e além das causas
imediataspodem ser categorizadas em causassubjacentes e básicas. As causas
subjacentes estão ligadas com a segurança alimentar, cuidados da mãe e acesso aos
serviços de saúde e saneamento, e finalmente as causas básicas da desnutrição são
consideradas o alto índice de pobreza, falta de acesso à educação (sobretudo das mães) e
desigualdades de género (incluindo gravidez na adolescência) (PAMRDC, 2010).
A desnutrição crónica resulta de um crescimento deficiente durante a gravidez ou
durante os dois primeiros anos de vida da criança, ou ambas. O atraso no crescimento de
uma criança é portanto o resultado de uma deficiência crónica de nutrição nos primeiros
mil dias de vida de uma criança,sendo o período compreendido desde a concepção até
aos dois anos de idade da criança. Neste âmbito, para prevenir a desnutrição crónica é
importante concentrar-senos primeiros mil dias, também conhecido como a janela de
oportunidade, pois é neste período que que se desenvolve a baixa estatura para idade.
A criança que sofre de desnutrição crónica não é só mais baixa para sua idade, mas
também pode ter problemas no seu desenvolvimento com uma capacidade cognitiva
reduzida, o que pode resultar em dificuldades de aprendizagem e finalmente afetar
negativamente o futuronível de emprego, e que por vez tem consequências negativas
para o produto nacional bruto do desenvolvimento do país. Além disso, crianças com
9

desnutrição crónica também têm um risco maior de doenças, bem como o excesso de
peso na vida adulta. A desnutrição crónica em crianças é portanto um problema grave
com um grande impacto no desenvolvimento do país e por isso requere acção urgente
para reduzir a prevalência e melhorar a vida dos Moçambicanos e contribuir para o
desenvolvimento do país.
2. Análise
2.1.
Localização Geográfica
A Província de Gaza está localizada na região sul de Moçambique. A sua capital é a
cidade de Xai-Xai, situada cerca de 210 km a norte da Cidade de Maputo, a capital de
Moçambique. Com uma área de 75, 539km2, a província deGaza faz fronteiras com a
província de Manica, a norte, Inhambane a nordeste, Maputo a sul e com a África do
Sul e Zimbabwe a oeste. A província tem cerca de 200 km de costa do Oceano Indico a
sueste e é atravessada pelo Rio Limpopo.
A província de Gaza está dividida em 11 distritos: Bilene, Macia, Chibuto,
Chicualacuala, Chigubo, Chókwè, Guijá, Mabalane, Manjacaze, Massangene, Massingir
e cidade de Xai-Xai.
2.2.
Demografia
De acordo com os resultados do Censo 2007 a população da Província de Gaza é
estimada em 1.226.272 habitantes onde cerca de 56% são mulheres, com uma taxa de
crescimento populacional de 2,1% ao ano. Segundo o Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Província de Gaza 2006, a distribuição geográfica da população,
maioritariamente rural, mostra que, de um modo geral, os distritos mais extensos são os
menos populosos e menos densamente habitados e os menos extensos, os mais
populosos e mais densamente habitados. Em termos da sua localização, os distritos mais
extensos estão no norte da Província e os menos extensos, no sul. As línguas locais de
Gaza são Xixangana e Txitxopi.
A incidência de pobreza na província de Gazasegundo o MPD 2010, é de 62,5%, o que
é maior que a média nacional de 54,7%. Em termos da medida de desigualdade na
distribuição da riqueza, a província de Gazatem umCoeficiente de Gini de 0.33, o que é
mais baixo que a média nacional de 0.43 (IDS, 2011). Mesmo sendo mais baixo que o
nível nacional os dados mostram que existe desigualdades substanciais de riqueza na
província de Gaza, como no país em geral.
2.3.
Saúde
Em Moçambique a infecção por HIV é um grave problema, que afecta mulheres de
forma mais marcante. De acordo com o inquérito mais recente 11.5% de Moçambicanos
entre 15-49 anos estão infetados por HIV, com uma prevalência em mulheres de13.1%
ehomens 9.2% (INSIDA, 2009).As raparigas são afetadas mais cedo que os rapazes e
em adultos a prevalência de HIV é mais alta nas mulheres. A prevalência de HIV varia
bastante no país, sendo a Província de Gaza que tem a prevalência mais alta de 25.1%.
Esta alta prevalência é bastante superior a taxa nacional e é por isso bastante alarmante.
A Malária também é um problema grave de saúde pública em Moçambique, sendo a
primeira causa de mobilidade e mortalidade no país, responsável por várias consultas
externas, alta percentagem de internamentos nas enfermarias de pediatria e também
sendo a causa de vários óbitos hospitalares (IDS, 2011). A Malária é um dos maiores
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problemas que afecta a mulher grávida, especialmente em áreas rurais, com
aproximadamente 20% de mulheres grávidas sendo afectadas (IDS, 2011). Como parte
de enfrentar a grave situação, o programa nacional de combate a malária introduziu uma
componente de distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticida de longa
duração (MTILD) como forma de mitigar os efeitos de malária em mulheres grávidas e
nas crianças menores de 5 anos. Neste contexto, de acordo com o IDS (2011)a
percentagem de mulheres grávidas e de crianças menores de 5 anos que dormem por de
baixo da MTILD na noite anterior a do inquérito na província de Gaza foi de 15.2 % e
18.6 % respetivamente (IDS, 2011).
A vacinação infantil é uma intervenção de saúde pública importante, que tem um baixo
custo e é eficaz para imunização de crianças, contribuindo para redução em morbilidade
e mortalidade infantil. De acordo com o estudo IDS (2011), na província de Gaza, a
percentagem de crianças de 12-23 meses, que receberam todas vacinas básicas é de
76%, sendo acima da taxa nacional de 64%.
A mortalidade infantil e infanto-juvenil (0-59 meses) tem melhorado visivelmentea
nível nacional e provincial nos últimos anos (IDS, 2011). Na província de Gaza a
mortalidade infantil é de 63 por mil nascidos vivos (IDS,2011), estando bastante
alinhado com a taxa nacional de 64 por mil nascidos vivos (IDS, 2011). A mortalidade
de infanto-juvenil (menores de 5 anos) na província de Gaza é de 110 por mil vivos na
província, sendo mais elevada que a taxa nacional de 97 por mil vivos (IDS, 2011).
Ataxa de mortalidade na infância está diretamente relaccionada com as condições
ambientais e socioeconômicas em que vive um determinada população e por isso são
importantes indicadores sócias que servem para medir o desenvolvimento sócioeconômico do país. Mesmo com grandes avanços, a alta taxa de mortalidade continua
sendo um grande problema de saúde pública e ainda é preciso mais avanços para a
condição ser resolvida.
A alta prevalência de diarreia e consequentemente a desidratação estabelece uma das
causas fundamentais da mortalidade na infância. Episódios recorrentes de diarreia são
uma das causas subjacentes mais importantes da malnutrição (IDS, 2011). Portanto para
reduzir a mortalidade na infância e reduzir o risco de desenvolver a desnutrição crônica
é essencial reduzir esta alta prevalência de diarreia e a desidratação ligada com a
diarreia. A diarreia pode-se reduzir com boas práticas de higiene, uso de potável e de
meios sanitários adequados (IDS, 2011).
Por fim, em termos do acesso aos serviços de saúde, a nível nacional, quase dois terços
de mulheres (62%) declararam ter problemas em acessar aos serviços de saúde
(IDS,2011). Na Província de Gaza 52% de mulheres declararam ter pelo menos um
problema de acesso a saúde, sendo mais baixo do que a taxa nacional do país, mas ainda
apresentando um nível limitado. De acordo com o IDS (2011) os maiores problemas no
acesso aos cuidados de saúde identificados na Província de Gaza estão relaccionados
com a distância até a Unidade Sanitária (39.3%), problemas em obter dinheiro para ir ao
tratamento (34.6%) e problemas de obter permissão dos maridos de ir ao tratamento
(5.2%). O acesso limitado aos serviços de saúde é um grave problema em
Moçambique, que torna-se ainda mais grave quando se refere por exemplo a prevalência
alta do HIV/SIDA.
2.3.1. Saúde Sexual e Reprodutiva
A taxa global de fecundidade na província de Gaza é de 5,3 (IDS 2011), o que está de
acordo com a taxa nacional de Moçambique de 5.9 (IDS, 2011). Na mesma óptica, a
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percentagem de mulheres entre 15-19 anos que já teve nascimento vivo ou estão
gravidas é 35.4% o que é perto do nível nacional de 37.5% (IDS, 2011), indicando um
problema em relação a casamentos e gravidezes precoce que são causas da desnutrição
crónica.
Uma das intervenções chavespara melhoria da saúde da mulher e da criança é o
planeamento familiar. Uma implementação efetiva do planeamento familiar pode ter um
impacto directo no espaçamento entre filhos e desta forma reduzir a morbimortalidade
materna. Na Província de Gaza a cobertura de planeamento familiar é de 18,3% de
mulheres que usam qualquer método e 18.2% usam algum método moderno (IDS,
2011).
Outra intervenção ainda mais importante é a de cuidados pré-natais. A percentagem de
mulheres na Província de Gaza que receberem os cuidados pré-natais com o pessoal de
saúde especializado é de 99% (IDS,2011). A percentagem de mulheres grávidas que foi
protegida contra tétano neonatal é de 65% (IDS,2011). Além disso, na província de
Gaza a percentagem de partos ocorridos nas unidades sanitárias é de 70,7% (IDS, 2011),
o que é acima na média nacional de 54.8%. A percentagem que tem partos em casa é de
25.9 (IDS, 2011). No mesmo contexto, em Gaza a percentagem de partos assistidos por
pessoal qualificado é de 71.1 o que é acima da percentagem nacional de 54.3% (IDS,
2011).
2.4.
Nutrição
A taxa de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos é 39% na província de
Gaza. A província registou uma ligeira redução de 39.8% em 2003 para 39% em 2013.
Depois da província de Maputo, cidade de Maputo e Província de Inhambane,Gaza é a
quarta província com tendênciapara menor prevalência de desnutrição crónica em
Moçambique, com4% abaixo da média de Moçambique (43%).
No entanto, mesmo estando abaixo da média nacional, na perspectiva da importância da
saúde públicae de acordo com os critérios daOrganização Mundial da Saúde (OMS),
aprevalênciaainda reflete um problema de saúde pública grave, o que requere acções.
Existem também problemas graves de deficiências de vitaminas e minerais em crianças
e mulheres em idade fértil. A prevalência de anemia em mulheres em idade fértil e
crianças é um factor de grande preocupação. A prevalência de anemia em mulheres em
idade fértil (15-49 anos) é de 49,4% na província de Gaza (IDS, 2011). Em crianças, a
nível nacional, mais de dois terços das crianças, 69%, sofrem de alguma forma de
anemia (26% de anemia ligeira, 39% anemia moderada, 4% anemia grave). Na
província de Gaza a percentagem de crianças é de 58,9% (IDS, 2011), o que é mais
baixo que a taxa nacional, sendo mesmo assim um problema de saúde pública grave de
acordo com os critérios da OMS.
Por fim, a nível nacional, 77% de crianças foram amamentadas com o leite materno na
primeira hora depois do nascimento e 92% no primeiro dia do nascimento (IDS, 2011).
Na província de Gaza a percentagem que começou a amamentar depois de uma hora é
de 70.6%, o que é um pouco abaixo da média nacional. O início cedo da amamentação é
importante tendo benefícios fisiológicos para mãe e para criança também. É
recomendado que as crianças sejam alimentadas do primeiro leite do peito, o colostro,
imediatamente depois de nascerem. Também é recomendado quecontinuem a ser
alimentados exclusivamente do peito até os seis meses de idade (aleitamento materno
exclusivo, AME). Neste contexto, amédia nacional mostra que 43% de crianças entre 05 meses tiveram AME. Além disso a duração mediana do aleitamento materno é de 20.1
meses, muito próximo da média nacional de 20,8 meses (IDS,2011). A duração média
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do aleitamento materno exclusivo (AME) é de 3,6 meses (nacional 1,3 meses) e de 5,8
meses para o aleitamento materno predominante (nacional 4,6 meses). Estas
prevalências estão acima das durações medias nacionais, mas ainda estão longe de ser
os comprimentos desejáveis. A amamentação tem um papel importante no estado
nutricional da criança e na defesa contra doenças e também a mortalidade infantil (IDS,
2011).
Diversos estudos feitos em Moçambique indicam que existem váriostabus e práticas
tradicionais que influenciam a dieta não adequadas. Determinadas crenças tradicionais
aparentemente beneficiam o estado nutricional da mulher grávida, como o consumo de
quiabo, folhas verdes, farinha de milho, mas existem também outros tabus que proíbem
o consumo de alguns alimentos nutricionais, como ovos, certos tipos de carne, banana,
vísceras e gergelim. Emboranão sejam todas as mulheresque creiam em tais práticas, a
maioria destestabussão respeitados e seguidos em muitas comunidades. A pratica destas
crenças pode afectar a qualidade da dieta da mulher e consequentemente do seu estado
nutricional e também do seu bebe, o qual pode no final ter um impacto no peso do bebe
ao nascer.
A Província de Gaza, devido a sua localização geográfica é susceptível a fenómenos
calamitosos. Com maior incidência destacam-se Seca/ estiagem, cheias ou inundações e
ventos fortes ou ciclones.
A seca constitui o principal factor para a baixa produção agrária e predomina nos
distritos da zona Norte da província (Chigubo, Massangena, Chicualacuala e Mabalane).
Como resultado da baixa produção agrícola na zona Norte da província, regista-se com
maior frequência um défice alimentar que coloca a província numa situação de
insegurança alimentar.
2.5.
Agricultura
A Província de Gaza apresenta níveis de produção agrária ainda longe do seu potencial,
o que se reflecte na escassez de alimentos para a população e nos baixos níveis de
segurança alimentar e nutricional (SAN) (UNDP & FAO, 2006). A Província tem um
potencial ecológico grande, que inclui extensões de terra atravessadas por rios
importantes como o Limpopo, o Changane e o Nuanetse que possuem aluviões com alta
aptidão agrícola. A grande extensão de solos hidromórficos de grande parte das baixas
alimentadas por pequenos rios, lagoas e pela chuva oferece uma oportunidade de
produção local importante (UNDP & FAO, 2006).
A maioria da população de Gaza viveem áreas rurais e está altamenteligada ao sector
agrário, o que faz com que os níveis da produção sejam o factor determinante de acesso
a necessidades básicas e não básicas. A produção agrícola é um dos pilares
fundamentais da segurança alimentar em termos da disponibilidade e também um dos
factores essênciaspara o acesso físico e económico a alimentos. De acordo com o Plano
de Desenvolvimento Estratégico de Gaza (UNDP & FAO, 2006) foi indicado que a
baixa produção agrícola e os actuais sistemas de cultivo, são um dos principais
responsáveis pelos níveis da pobreza e da insegurança alimentar em Gaza.
2.6.
Água e Saneamento
Na província de Gaza a percentagem de agregados familiares com acesso a fontes
melhoradas de água é de 70,1% (IDS, 2011). A distância para buscar água também é um
problema, onde41% dos agregados familiares em Gaza que levam mais de 30 minutos
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(a pé) para buscar água (IDS, 2011), o que está perto da taxa a nível nacional de 39
(IDS,2011)
O acesso a água e saneamento estão diretamente relaccionados com a desnutrição
infantil, sendo que 88% dos casos de diarreia são atribuíveis às condições de água
saneamento e higiene (OMS, 2007). A província de Gaza tem registado avanços no
abastecimento de água, saneamento e higiene, mas ainda constituem desafios
nestaprovíncia. Neste contexto, a percentagem de agregados familiares com acesso a
instalações sanitárias melhoradas na província de Gaza é de 33,1%, sendo uma das
percentagens mais altas depois de Maputo província (46,7%) e Maputo cidade (74,2%)
(IDS, 2011). No entanto, a percentagem de agregados familiares com um local para
lavar as mãos equipada com água e sabão/material de limpeza é de 22,4% (IDS, 2011),
o que é uma dos percentagens mais baixas, com a taxa mais alta em Inhambane
(76,2%).
2.7.
Educação
A educação é um factor essencial que aumenta as possibilidades das pessoas de estarem
bem informadas e assim poderemtomar determinadas atitudes parentes várias situações.
Em geral, o nível de educação das mulheres pode influenciar na conduta reprodutiva,
atitudes e práticas em relação ao planeamento familiar, os cuidados na saúde das
crianças, hábitos de higiene e alimentação, bem como na procura de assistência em caso
de doença (IDS, 2011). Por isso o nível de escolaridade da população, especialmente de
mulheres, é um elemento importante para saúde materna e infantil.
A nível nacional um terço de mulheres, isto é 33%, não tem nenhum nível de
escolaridade e apercentagem nos homens é de 19%.Em áreas rurais, a percentagem de
mulheres que não tem nenhum nível de escolaridade é 40% e nas urbanas é de 17%
(IDS, 2011). Os dados indicam que a percentagem dos que não tem nenhum nível de
escolaridade aumenta com idade, o que significa que as gerações mais novas têm maior
acesso à educação. No mesmo contexto, a taxa do analfabetismo na província de Gaza
éde 38,5%
3. Mapeamento
3.1.
Objectivo
O instrumento de mapeamento de intervenções e actores sensíveis à nutrição(desenhado
pelo REACH) foi desenvolvido para ajudar a entender o que está sendo feito e por quem
em uma determinada província. O instrumento serve para identificar níveis de cobertura
e desta forma orientar o processo de planificação estratégica do PAMRDC das
províncias
3.2.
Metodologia
O exercício do mapeamento foi feito na província de Gaza em Abril 2013, em um total
de 14 dias, por uma consultora externa.
O método de colecta de dados foi principalmente quantitativo, com base em entrevistas
estruturadas com partes interessados na província de Gaza. Foram realizadas entrevistas
com diferentes representantes do Governo de Mozambique, direções provinciais,
organizações não-governamentais (ONGs) nacionais e internacionais, e também com a
sociedade civil. O instrumento recolheu informação sobre quatro dos sete objectivos
estratégicos (de um total de 80 intervenções) do PAMRDC nacional. O SETSAN da
província de Gaza apoiou a consultora na colecta dos dados. Dos 11 distritos existentes
na província de Gaza, quatro distritos foram visitados, Xai-Xai, Chibuto, Chokwé e
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Guijá para fazer a colecta dos dados enquanto para outros distritos não foi necessária a
deslocação pois existia a informação a nível da capital provincial.
A província de Gaza foi a primeira província a usar este mesmo instrumento. Sendo a
província piloto para a colecta de dados e uso do instrumento de mapeamento, houve
alguns desafios e limitações com o instrumento e o processo de colecta e a análise, que
posteriormente foram ajustados. No entanto, com base nos dados que foram recolhidos
com o instrumento actual naquele momento, estão descritos abaixo.
3.3.
Resultados
Os seguintes resultados refletem a qualidade e quantidade de informação que foi
fornecida pelos sectores e organizações identificadas durante o exercício de
mapeamento.
Um total de 18 instituições foram mapeadas das quais, sete eram organizações
governamentais1, nove eram ONGs2 e dois eram do sector privado3. Um total de 622
intervenções foram mapeadas, com um total de 3,166,549 beneficiários (Anexo 1). Com
base no mapeamento foram identificadas as 6 intervenções mais recorrentes na
província de Gaza: (1) Distribuição de sementes e material vegetativo para produção de
alimentos (aqueles com alto valor nutritivo); (2) Educação Aconselhamento e Promoção
para prevenção de HIV/SIDA e PTV; (3) Distribuição de contraceptivos; (4)
Reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água; (5) Educação
Aconselhamento e Promoção em outros temas; (6) Educação Aconselhamento e
Promoção para prevenção e conscientização sobre HIV/SIDA. Foi também identificado
que em Gaza, não existem muitas intervenções para melhorar o processamento,
armazenamento e conservação de alimentos.
3.4.
Limitações e Desafios
Foram identificadas as seguintes limitações e desafios no processo de colecta de dados e
na análise dos dados.
O prazo estabelecido para colecta de dados mostrou-se reduzido o que afectou a
quantidade e qualidade de informação. No geral o instrumento de mapeamento é
bastante complexo e demorado, e por falta de tempo, algumas intervenções não foram
capturadas durante o exercício de mapeamento. Neste mesmo âmbito, não foi possível
mapear todas as intervenções da DPS da província de Gaza e foi difícil obter
informações adicionais ou relatórios de algumas ONGs e empresas do sector privado,
devido restrições organizacionais ou regras de privacidade.
Grandes desafios foram também identificados em obter o número de beneficiários e
informação sobre a população. Foi difícil obter dados desagregados por beneficiários,
plataformas, e também sobre estrutura e orçamento de cada intervenção, devido a
muitas intervenções serem integradas com um valor total.
Também ouve desafios em obter informação distrital por causa da autonomia dos
distritos, que nem sempre estão a relatar as informações a nível provincial, e portanto os
dados deste mapeamento somente dão uma visão geral provincial.
Contudo, o instrumento de mapeamento ficou na responsabilidade do SETSAN
provincial o qual periodicamente poderá realizar actualizações e usá-lo para a monitoria
1

Direções Províncias de Agricultura (DPA), Saúde (não concluído), Mulher e Ação Social (DPMAS), Industria e Comercio (DPIC),
Educação e Cultura (DPEC), Pesca (DPP) e Obras Publicas e Habitação (DPOPH)
2
Samaritans Purse, World Relief, CVM, Elizabeth Glazer, Oxfam, Lutheran World Federation, WVI, Save the Children e Path Finder
3
CAFA e Sammartini
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e avaliação das intervenções sensíveis ã nutrição. Outro aspecto importante foi o uso do
PAMRDC nacional para guiar às intervenções mestres bem como a experiência de
algumas províncias adaptada ao contexto real da província.
4. Objetivos estratégicos, resultados esperados e principais intervenções
Objetivos Geral: Reduzir a desnutrição crónica nos menores de 5 anos, dos 39%
em 2013 até 29% em 2019.
1. Objetivo Estratégico: Fortalecer as actividades com impacto no estado
nutricional dos adolescentes
1.1. Objectivo Específico: Anemia controlada em adolescentes dentro e fora da
escola (10-19 anos)
1.2. Objectivo Específico: Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19
anos)
1.3. Objectivo Específico: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis
de ensino como parte do currículo escolar, incluindo nos currículos de
alfabetização
2. Objectivo Estratégico: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e
nutrição das mulheres em idade fértil, antes e durante a gravidez e lactação
2.1. Objectivo Específico: Deficiência de micronutrientes e anemia reduzida antes e
durante a gravidez e lactação
2.2. Objectivo Específico: Infecções controladas antes e durante a gravidez e
lactação
2.3. Objectivo Específico: Aumento do ganho do peso na gravidez
2.4. Espaçamento da gravidez
3. Objectivo Estratégico: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às
crianças nos primeiros dois anos.
3.1. Objectivo Específico: Todas as mães fazem aleitamento materno exclusivo
(AME) nos primeiros 6 meses de vida da criança
3.2. ObjectivoEspecífico: Todas as crianças de 6-24 meses recebem alimentação
complementar adequada
3.3. Objectivo Especifico: Deficiências de micronutrientes e anemia reduzidas em
todas as crianças dos 6-24 meses.
4. Objectivo Estratégico: Fortalecidas as actividades dirigidas aos agregados
familiares para a melhoria do acesso e utilização de alimentos de alto valor
nutritivo
4.1. Objectivo Específico: Alimentos com alto valor nutritivo são localmente
produzidos pelas familiais mais desfavorecidas
4.2. Objectivo Específico:Reforçada a capacidade dos agregados familiares
vulneráveis a Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para processarem e
armazenarem alimentos de alto valor nutritivo
4.3. Objectivo Específico: Aumentada a oferta e o consumo de alimentos
fortificados nas comunidades, em particular o sal iodado
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5. Objectivo Estratégico:Fortalecer a capacidade dos Recursos Humanos na área
de nutrição.
5.1. Objectivo Específico: Recursos humanos responsáveis pela nutrição a nível
nacional, provincial e distritais capacitados
5.2. Objectivo Específico: Profissionais dos sectores de saúde, segurança alimentar
e educação capacitados em alimentação e nutrição
6. Objectivo Estratégico: Fortalecer a capacidade provincial para a advocacia,
coordenação, gestão e implementação progressiva do Plano de Acção
Multissectorial de Redução da Desnutrição Crónica
6.1. Objectivo Específico: Estabelecido um grupo técnico de coordenação
multisectorial a nível provincial
6.2. Objectivo Específico: Plano de Accção progressivamente implementado
7. Objectivo Estratégico: Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e
nutricional
7.1. Objectivo Específico: Gestão adequada das actividades de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) na província
7.2. Objectivo Específico: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e
desagregada sobre SAN na província
7.3. Objectivo Específico: Pesquisa-acção expandida para todos distritos com o
objectivo de melhorar a implementação, monitoria e avaliação
8. Objectivo Estratégico: Melhorar as condições de saneamento básico e acesso a
agua potável
8.1. Objectivo Específico: Aumentadaa cobertura de abastecimento de água potável
8.2. Objectivo Específico: Saneamento básico melhorado
5. Coordenação do Plano
Para a coordenação da agenda de SAN o Governo através do Conselho de Ministros
criou o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, abreviadamente
designado por SETSAN como pessoa colectiva, tutelada pelo Ministro que superintende
a área da Agricultura, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa,
através da qual o Governo garante e coordena a promoção da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN). Sendo este órgão que coordena a implementação do PAMRDC ao
nível central, assim deve acontecer ao nível mais descentralizado de maneira a assegurar
uma coordenação efectiva.
Ao nível da Província, como rege o Regulamento Interno do SETSAN aprovado pelo
Ministro da Agricultura em Julho de 2013, no seu artigo 30 “A estrutura e funções dos
serviços ao nível local são coordenados pelos Secretariados Técnicos de Segurança
Alimentar e Nutricional Provinciais (SETSAN-P) e/ou Distritais (SETSAN-D), que são
unidades administrativas operacionais e coordenam a assistência técnica aos distritos”
criando assim as representações do SETSAN ao nível provincial.
O SETSAN para assegurar a coordenação da implementação da agenda de SAN, tem
um grupo de trabalho constituído por técnicos das instituições membros do SETSAN
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Provincial. Este grupo exerce
exe
as funções do Grupo de Analise daa Vulnerabilidade
(GAV) e Grupo de Trabalh
lho do PAMRDC (GT-PAMRDC) e a nível do Distrito o GTPAMRDC e representado pela
p Equipe Técnica Distrital (ETD).
Para assegurar uma melh
elhor coordenação e operacionalização do plano ao nível
provincial, recomenda-se que
qu o GT-PAMRDC tenha as seguintes caracte
cterísticas:
1. O GT-PAMRDC é uum grupo multissectorial e multidisciplinarr de
d trabalho sob a
liderança do Secre
cretariado Técnico de Segurança Alimentar
tar e Nutricional
(SETSAN), para ffacilitar a planificação e implementaçãoo de acções do
PAMRDC nas Insti
stituições do Governo, da Sociedade Civil e do Sector Privado
ao nível provincial,
l, distrital e comunitário.
2. O GT-PAMRDC é ccomposto por técnicos provinciais das institu
ituições do Estado
nomeadamente Dir
irecção Provincial da Agricultura, Direcção
ão Provincial de
Saúde, Direcção Provincial
P
de Pescas, Direcção Provincial da Indústria e
Comércio, Direcção
ão Provincial de Educação e Cultura, Direcção
ção Provincial das
Obras Públicas e Ha
Habitação, Direcção Provincial do Plano e Fin
inanças, Direcção
Provincial de Juven
entude e Desportos, Direcção Provincial daa Mulher
M
e Acção
Social, bem como
mo pelas Organizações da Sociedade Civ
ivil nacionais e
internacionais, Secto
ctor Privado, Doadores, e Nações Unidas.
Este grupo irá trabalhar dire
irectamente com o GT-PAMRDC do nível cent
entral e assegurar
ao nível provincial e distrita
ital a coordenação e implementação do plano,, reportando
r
as
autoridades locais sobre o pplano, o grau de implementação e desafios - Vide
V
organigrama abaixo.
Fig. 2: Organigrama do SRTSAN
S
P

Director
Provincial de
Agricultura
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Provin
vincial de
Sa
Saúde

Presidente do SETSAN
D
(Administrador)
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6. Implementação e financiamento
6.1. Implementação
O Plano Provincial é por si um plano multissectorial, pelo que deve ser implementado
de forma participativa. Ele estabelece os objectivos, actividades e suas prioridades,
metas e indicadores específicos, os responsáveis pela implementação de cada actividade
estratégica, os colaboradores e o cronograma de acção; indica a estrutura de
coordenação, o orçamento para todas as actividades, incluindo a monitoria e avaliação.
Assim deve ter em conta o seguinte:
• A identificação das acções específicas inscritas no plano anual que deve ser
realizado num processo participativo de resolução de problemas de médio e
longo prazo, ou seja, de sustentabilidade do combate desnutrição crónica tendo
em conta os aspectos de integração territorial à luz dos esforços do governo em
que toma o distrito como o pólo de planificação e desenvolvimento.
•

O Plano deve estar alinhado com o ciclo de planificação anual do Governo e em
particular com a planificação distrital. O processo deve essencialmente ter dois
produtos, sendo o primeiro referente a integração nos Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Distrital (Cinco anos) e os Planos Económicos Sociais (PES).

A implementação do Plano Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica
(PAMRDC) será feita de forma multidisciplinar, criando sinergias entre os actores. Ao
nível da Província de Gaza, a implementação obedecerá a ligação directa entre os
objectivos versus resultados e intervenções.
A implementação do plano, está directamente ligada a necessidade de assegurar a
sustentabilidade dos processos, por via da contratação e formação dos recursos humanos
e na integração sistemática das actividades nos processos de planificação provincial.
6.2 Financiamento
As políticas públicas são financiadas pelo Orçamento do Estado, tendo em consideração
os Planos Económicos e Socias do Sectores (PES) que são elaborados anualmente e os
Cenários Fiscais de Médio Prazo (CFMP) que fazem referência as despesas que o
Estado terá num período de três anos. A mobilização de Fundos junto aos doadores e
parceiros de apoio programático, o apoio das Agências das Nações Unidas e
Organizações não-governamentais tem contributo para o financiamento das políticas
públicas.
Assim, deve-se implementar um conjunto de actividades de advocacia e lobby para
mobilização de recursos ao mais alto nível provincial. O cometimento político tanto ao
nível central e provincial de ser a chave do sucesso de alocação de recursos não só
através do Governo, como também por via de parceiros.
7. Factores Críticos de Sucesso
Durante a fase de implementação e operacionalização do presente plano é preciso ter
sempre em atenção alguns factores críticos de sucesso a considerar:
• Cometimento político a todos os níveis em particular ao nível provincial;
•

Fortalecimento e empoderamento da comunidade deve ser efectivo;
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•

Alinhamento do plano com o processo de planificação, orçamentação e
descentralização do Estado;

•

Compromisso financeiro e sectorial do Governo, para a implementação do
plano;

•

Participação de parceiros de apoio programático;

•

Reforço da capacidade institucional (recursos humanos, financeiros e
institucionais) do SETSAN Central e Provincial.

•

Harmonização dos indicadores dos indicadores de monitoria e avaliação na área
de SAN

•

Monitoria e Avaliação qualitativa e quantitativa.
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7. Sumário do PAMRDC 2015-2019 - Província Gaza
Tab. 2: Matriz das Acções para Redução da Desnutrição Crónica
Objectivo Geral PAMRDC: Reduzir a prevalência de desnutrição crónica em crianças menores de 5 anos de 39% em 2013 para 29% até o ano
2019.
1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes
CRONOGRAMA
Objectivo Específico
Resultado
Actividades
Meta
Responsável
I II III IV V
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Controlar a anemia em
Raparigas
Fazer a suplementação com
adolescentes dentro e fora da adolescentes
sulfato ferroso e acido folico
60% de raparigas
DPS/DPEC/DPJD
escola (10-19 anos)
suplementadas
das raparigas adolescentes 10
suplementadas
com ferro e acido a 19 anos dentro e fora da
fólico
escola.
1.1.2
Adolescentes
periodicamente
desparasitados
1.1.3
Adolescentes
educados sobre a
anemia

1.1.2.1
Fazer a desparazitação dos
adolescentes nas escolas
prioritárias
1.1.3.1
Educar os alunos sobre os
perigos da anemia, suas
causas e relação com a
desnutrição crónica,
mortalidade materna e função
cognitiva.

80% dos alunos
desparasitados nas
escolas

DPS/DPEC/DPJD

100.000 alunos das
escolas

DPEC/DPS
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Objectivo Específico

Resultado

Actividades

Meta

Responsável

1.1
Controlar a anemia em
adolescentes dentro e fora da
escola (10-19 anos)

1.1.4
Adolescentes fora
da escola tratados
periodicamente.

1.1.4.1
Capacitar os adolescentes nas
escolas para ajudarem a
identificar adolescentes nas
suas comunidades (fora da
escola) e fazerem a educação
aos pares, e que constituam a
ligação entre os serviços de
saúde e a comunidade.

50% Adolescentes
das escolas
capacitados em
educação aos
pares

DPS/DPEC/DPJD

1.2
Gravidez precoce reduzida
entre os adolescentes (10-19
anos)

1.2.1
Uso de algum
método de
prevenção contra
a gravidez pelas
raparigas
adolescentes (1019 anos)

1.1.4.2
Fornecer suplemento,
desparasitar e educar os
adolescentes fora da escola
através das unidades
sanitárias, SAAJ e brigadas
móveis.

% Adolescentes
susplementados
nas US
% de adolescentes
desparasitados nas
US

1.2.1.1
Realizar palestras
(Aconselhamento) sobre
saúde sexual e reprodutiva
para adolescentes e Jovens
com enfoque para os riscos e
consequências de gravidez
precoce.

12 Palestras anuais
(60 nos 5 anos) nas
escolas
100 alunos por
DPEC/DPJD/DPS
palestra.

I

II III IV V

DPS/ DPJD
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Objectivo Específico
1.2
Gravidez precoce reduzida
entre os adolescentes (10-19
anos)

1.3
Fortalecida a educação
nutricional nos diferentes
níveis de ensino como parte
do currículo escolar, incluindo
nos currículos de
alfabetização

Resultado
1.2.2
Casamentos
prematuros das
raparigas
adolescentes
reduzidos

1.3.1
Adolescentes
educados sobre a
nutrição

Actividades
1.2.2.1
Realizar campanhas
educativas para o público em
geral (dia da mulher, dia da
mae, etc) para criar uma
consciência pública maior
sobre as implicações negativas
do casamento precoce.
1.2.2.2
Mobilizar as lideranças locais
através de advocacia nas
sessões das assembleas
provinciais e distritais para
que apoiem nas sensibilização
da população sobre a
problematica dos casamentos
prematuros.
1.3.1.1
Realizar encontros de
sensibilização (Formar
Formadores) à DPEC e SDEJT
sobre os assuntos de nutrição

Meta

1 campanha anual
(5 nos 5 anos)

Responsável

I

II III IV V

DPMAS/DPJD

Pelo menos 1 líder
local aborda este
assunto nos seus
DPMAS/DPJD
encontros com a
população/distrito
/ano

100% dos
departamentos da DPS/DPEC/DPJD
DPEC e SDEJT
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Objectivo Específico

Resultado

1.3
Fortalecida a educação
nutricional nos diferentes
níveis de ensino como parte
do currículo escolar, incluindo
nos currículos de
alfabetização

1.3.1
Adolescentes
educados sobre a
nutrição

Actividades

Responsável

1.3.1.2
Aprovar e lançar o maual
sobre nutrição

Lançados os
Manuais do 1⁰a 3⁰ MEDH
ciclo

1.3.1.3
Reproduzir e distribuir
manuais

10.000 manuais

1.3.1.4
Fazer a supervisão do
processo da introdução da
disciplina de nutrição nas
escolas
1.3.2
Escolas fazem
educação
nutricional
incentivando a
produção de
hortas escolares

Meta

100

I

II III IV V

DPEC

DPEC/DPS/ SETSAN

1.3.2.1
Educar os adolescentes sobre
os valores nutritivos das
verduras e vegetais e sua
importância, especialmente
para as mulheres na gravidez,
lactação e na prevenção da
desnutrição crónica

100% adolescentes
DPS/DPA/DPEC
educados

1.3.2.2
Realizar aulas práticas de
hortas nas escolas.

100% dos alunos
têm noção sobre
hortas

DPS/DPA/DPEC
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2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil, antes e durante a
gravidez e lactação
Objectivo Específico
2.1
Deficiência de
micronutrientes e anemia
reduzida antes, durante a
gravidez e lactação

Resultado

Actividades

2.1.1
Todas as mulheres
grávidas tomam
no mínimo 180
cápsulas de
micronutrientes
durante a gravidez
e 90 cápsulas de
micronutrientes
depois do parto.

2.1.1.1
Realizar o suplemento com
cápsulas de
multimicronutrientes para
as mulheres grávidas (180
cápsulas) e no pós-parto (90
cápsulas) através dos
serviços de saúde e APEs.
2.1.1.2
Realizar Campanhas de
sensibilizacao aos lideres
comunitarios, directores das
escolas, sobre a importancia
das consultas pre natais e
consumo de alimentos ricos
em ferro

2.1.2
Todas as mulheres
no pós-parto tomam
uma cápsula de
vitamina A

2.1.2.1
Realizar o suplemento com
vitamina A para as mulheres
no pós-parto, incluindo as
mulheres que tiveram o parto
institucional e as mulheres que
tiveram o parto em casa.

Meta

Responsável

50% Mulheres
recebem
multimicronutrientes
no 1 ano, 100% no 5
ano.

DPS

1)- 75% dos Lideres
Comunitários por
distrito
2)- 100% dos
directores das
escolas por distrito

DPS/SDSMAS/DPEC

100% Mulheres nas
consultas CPP
80% Mulheres no pós
parto

DPS/SDSMAS

CRONOGRAMA
I II III IV V
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Objectivo Específico

Resultado

Actividades

2.1.3
Promoção do
consumo do Sal
Iodado
2.1.4
Mães não voltam a
engravidar antes
de pelo menos
dois anos

2.1.3.1
Realizar campanhas de
sensibilização do consumo do
Sal Iodado
2.1.4.1
Realizar formações aos
Lideres Comunitários sobre o
PF
2.1.4.2
Oferecer aconselhamento e
métodos contraceptivos nas
US para o controlo do
espaçamento entre as
gravidezes, durante 2 anos,
após o primeiro parto.

Meta
100% do sal
comercializdo é
iodado

DPS/SDSMAS

100% Mulheres
aconselhadas em
PF no pós- parto

DPS/SDSMAS

30.000 redes
distribuidas
sistemática a todas as familias do
grupo alvo
2.2.1.2
Criar comités de gestão na
distribuição e verificação do uso
das redes mosquiteiras nas
familias do grupo alvo

30 comités de
Gestão por distrito

I

II III IV V

DPS/ DPIC

50% LC por distrito
e 100% no último
ano

2.2.1
2.2.1.1
2.2
Todas
as
mães
além
Adquirir e distribuir as redes
Infecções controladas antes e
de
tomar
mosquiteiras de forma
durante a gravidez
suplementos de
multimicronutientes
tomam medidas
necessárias para
controlar as
infecçoes que
causam anemia.

Responsável

DPS/SDSMAS

DPS/SDSMAS
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Objectivo Específico

Resultado

Actividades

2.2.1
2.2
2.2.1.3
Todas
as
mães
além
Infecções controladas antes e
Controlar rigorosamente as
de tomar
durante a gravidez
fichas de stocks de
suplementos de
medicamentos
multimicronutientes
2.2.1.4
tomam medidas
Requisição antempada de
necessárias para
medicamentos de forma a
controlar as
evitar a ruptura de stocks
infecçoes que
causam anemia.
2.2.1.5
Ofrecer Tratamento
Intermitente Preventivo (TIP)
da malária durante a gravidez

Meta

Responsável

Todas US

DPS/SDSMAS

Todas US

DPS/SDSMAS

Todas as mulheres
grávidas fazem TIP
Malária (menos as
HIV+)

DPS/SDSMAS

2.2.1.6
Fazer o tratamento antiSegundo programa
retroviral (TARV) para as
HIV
mulheres vivendo com HIV/SIDA

DPS/SDSMAS

2.2.1.7
Fazer tratamento das Infecções Segundo programa
de Transmissão Sexual (ITS), caso
SSR
seja necessário.

DPS/SDSMAS

2.2.1.8
Realizar a desparasitação da
mulher grávida nas unidades
sanitárias e através dos APEs

DPS/SDSMAS

100% Mulheres
gravidas recebem
pelo menos 1
desparasitação.

I

II III IV V
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Objectivo Específico
2.3
Aumento do ganho do peso
na gravidez

Resultado
2.3.1
Mulheres grávidas
devidamente
aconselhadas a
fazerem controlo
pre-natal e
suplemento se
necessário.

Actividades

Meta

2.3.1.1
2.200 grávidas
Diagnosticar correctamente as
diagnosticadas
Mulheres com ganho de peso
insuficiente nas CPN
2.3.1.2
2.200
Suplementar as Mulheres
Grávidas com ganho de peso suplementadas
insuficiente com CSB

2.3.1.3
Criar grupos de mães para
apoiar as mulheres gravidas
2.4.1
2.4.1.1
Mulheres grávidas Sensibilizar as familias do
e adolescentes
grupo alvo a usarem medidas
adoptam medidas de potabilização de água
de prevenção de
(ferver a água, uso de certeza
doenças
e outros)
2.4.1.2
Treinar as mulheres a
preparar sais de rehidratação
oral com água potável
2.4.1.3
Assegurar a distribuição
continua do SRO nas escolas

Responsável

I

II III IV V

DPS/SDSMAS

DPS/SDSMAS

100 grupos de
mães em toda a
província

DPS/SDSMAS

20 sensibilizações

DPS/SDSMAS

10 treinamentos

DPS/SDSMAS

10 distribuicoes

DPS/SDSMAS
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Objectivo Específico
2.4
Promoção de métodos de
prevenção de contaminações
antes, durante e depois da
gravidez.

Resultado

Actividades

2.4.1
2.4.1.4
Mulheres grávidas Treinar os professores no
e adolescentes
tratamento da diarreia
adoptam medidas
de prevenção de
doenças
2.4.1.5
Distribuir o SRO e o Zinco nas
escolas
2.4.1.6
Monitorar os professores nas
escolas no tratamento da
diarreia
2.4.1.7
Sensibilizar o grupo alvo a
construir de forma massiva o
sistema de lavagem das mãos
(TIP-TAP)
2.4.1.8
Organizar jornadas de
limpezas
2.4.1.9
Reunir com grupo alvo para
discutir as práticas de higiene
pessoal e de alimentos.

Meta

Responsável

1512 professores

DPS/SDSMAS

90 escolas

DPS/SDSMAS

1512 professores

DPS/SDSMAS

15

DPS/SDSMAS

10

DPS/SDSMAS

20

DPS/SDSMAS

I

II III IV V
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3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros 2 anos de vida
Objectivo Específico

Resultado

Actividades

3.1
Todas as mães fazem
aleitamento materno
exclusivo (AME) nos primeiros
6 meses de vida da criança

3.1.1
US e Comunidades
estão
sensibilizadas,
equipadas e
capacitadas para
promover e apoiar
o AME.

3.1.1.1
Realizar debates e emissão
de SPOTs radiofonicos
incluindo a tradução sobre
a importância de
aleitamento Materno
3.1.1.2
Realizar palestras sobre a
Importância do aleitamento
materno exclusivo nas
comunidades (APEs e
Líders Comunitários?)
3.1.1.3
Formação de Parteiras
Tradicionais sobre como
apoiar a mãe a fazer AME
durante os 6 primeiros
meses.
3.1.1.4
Distribuir material de IEC
sobre a importância do
AME até 6 primerios meses

Meta

Responsável

35 debates

DPS/SDSMAS

15 mulheres por
palestra

SDSMAS

CRONOGRAMA
I II III IV V

10 Parteiras/ distrito SDSMAS/DPS

100% US distritais
com mateial IEC

SDSMAS/DPS
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Objectivo Específico

Resultado

Actividades

3.1
Todas as mães fazem
aleitamento materno
exclusivo (AME) nos primeiros
6 meses de vida da criança

3.1.1
US e Comunidades
estão
sensibilizadas,
equipadas e
capacitadas para
promover e apoiar
o AME.
3.2.1
Todas as criança
seguem o padrao
de crescimento
adequado entre os
6-24 meses de
idade.

3.1.1.5
Criar grupos de mães nas
comunidades para apoiarem
outras mães com crianças
menores de 6 meses de idade
a serem capazes de fazer AME
nos seus bebés nos primeiros
6 meses.
3.2.1.1
Adquirir e distribuir os
alimentos necessários para a
suplementação e tratamento
de desnutrição em crianças
desnutridas

3.2
Todas as crianças de 6-24
meses recebem alimentação
complementar adequada

3.2.1.2
Realizar palestras sobre
nutrição e Fazer
demonstrações de papas
enriquecidas
3.2.1.3
Formar famílias modelo em
materia de nutrição

Meta

Responsável

I

II III IV V

100% US distritais
com pelos menos 1 SDSMAS/DPS
grupo de mães

100% US com
internamento tem
tratamento

DPS/SDSMAS

15 mulheres por
palestra

SDSMAS

30 familias por
distrito

SDSMAS
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Objectivo Específico
3.3
Reduzir a deficiência de
micronutrientes e parasitas
em crianças dos 11 - 59
meses

Resultado

Actividades

3.3.1
Deficiências de
micronutrientes e
parasitas reduzidas
em crianças dos 11
- 59 meses

3.3.1.1
Dar semestralmente
suplemento com vitamina A a
todas as crianças entre 6-59
meses de idade nos serviços
de saúde através dos APEs e
das Brigadas Móveis
3.3.1.2
Desparasitar,
semestralmente, todas as
crianças de 11-59 meses nos
serviços de saúde, através dos
APEs e das vrigadas móveis.

Meta

Responsável

100% Crianças com
vitamina A todos
os anos duas vezes

SDSMAS

100% ciranças
desparasitadas

SDSMAS

I

II III IV V
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4. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades dirigidas aos agregados familiares, para a melhoria do acesso e utilização de
alimentos de alto valor nutritivo
CRONOGRAMA
Objectivo Específico
Resultado
Actividades
Meta
Responsável
I II III IV V
4.1
Animais de pequena especie (galinha do mato, vondwe, cabritos, patos…)
Produção local de alimentos 4.1.1.
4.1.1.1
com alto valor nutritivo e
Aumentada a
Identificar famílias para o
utilizados pelas famílias mais produção e
2000
DPA
fomento de animais de
desfavorecidos
consumo de
pequena espécie como
alimentos locais de fonte de proteina aniamal.
alto valor nutritivo 4.1.1.2
Sensibilizar as familias para
conparticiparem na
65
SPER/ SDAE
construção de capoeiras/
currais no fomento de
animais de pequena espécie
4.1.1.3
Capacitar as familias
identificadas no maneio
65
SPP/ SDAE
sanitário e reproductivo de
animais de pequena espécie
4.1.1.4
Distribuir os animais de
10.000
SPP/ SDAE
fomento a 2000 famílias
4.1.1.5
60
SPP/ SDAE
Monitorar e assistir as
famílias beneficíarias.

33

Piscicultura
Objectivo Específico

Resultado

Actividades

4.1
Produção local de alimentos
com alto valor nutritivo e
utilizados pelas famílias mais
desfavorecidos

4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais de
alto valor nutritivo

4.1.1.6
Identificar/criar associações
para a produção de peixe em
cativeiro
4.1.1.7
Sensibilizar os beneficiários
para comparticipação na
construção dos tanques e
concessão de áreas para o
efeito
4.1.1.8
Construír tanques piscícolas
4.1.1.9
Capacitar os beneficiários em
matéria de piscicultura
4.1.1.10
Povoar os tanques
4.1.1.11
Assistir e monitorar os
criadores.

Meta

Responsável

33

DPP

33

DPP

66

DPP

33

DPP

396.000

DPP

60

DPP

I II III IV V
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Objectivo Específico

Resultado

Actividades

Propagaçao da Moringa e demonstraçoes culinarias
4.1.1.12
4.1
4.1.1.
Produzir e distribuir mudas de
Produção local de alimentos Aumentada a
produção e consumo moringa
com alto valor nutritivo e
utilizados pelas famílias mais de alimentos locais 4.1.1.13
de alto valor
Realizar demonstrações
desfavorecidos
nutritivo

Semente melhorada
4.1
Produção local de alimentos
com alto valor nutritivo e
utilizados pelas famílias mais
desfavorecidos

4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais de
alto valor nutritivo

Água para irrigação e abeberamento de animais
4.1
4.1.1.
Produção local de alimentos Aumentada a
produção e consumo
com alto valor nutritivo e
utilizados pelas famílias mais de alimentos locais
de alto valor
desfavorecidos

Meta

Responsável

12000

DPA

40

DPA

11

SDAE

I II III IV V

culinárias

4.1.1.14
Sensibilizar camponeses para
produzir sementes.
4.1.1.15
Criar as condições técnicas para
produção de sementes e
material vegetativo.
4.1.1.16
Promover uso da semente
melhorada através de feiras de
sementes

4.1.1.17
Melhorar as condições de
irrigação e abeberamento do
gado

SDAE

55

SDAE

1075 ha irrigados

DPA

nutritivo
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Objectivo Específico
4.1
Produção local de alimentos
com alto valor nutritivo e
utilizados pelas famílias mais
desfavorecidos

4.2
Reforçada a capacidade dos
agregados familiares
vulneráveis à Insegurança
Alimentar e Nutricional
(InSAN) para processarem e
armazenarem
adequadamente os
alimentos.

Resultado

Actividades

Meta

Aumento da disponibiliadade e acesso aos alimentos
-4 pomares
4.1.1.18
4.1.1.
-3 aviarios
Promover a agricultura
Aumentada a
-900 ton de
comercial e produtos
produção e
-30000 ovos
diversificados
consumo de
4.1.1.19
alimentos locais de
Diversificar e melhorar as
500
alto valor nutritivo
prácticas de produção agrária
4.2.1.1
4.2.1.
Identificar e sensibilizar os
Agregados
65
beneficiários para melhorar as
familiares
condições de armazenamento
vulneraveis à
InSAN preparados de cereais e feijões.
para melhor
4.2.1.2.
processar,
Melhorar as condições de
2000 famílias
armazenar e
armazenamento de cereais e
utilizar os
feijões
alimentos
4.2.1.3
Capacitar os beneficiários em 30 capacitações/ 2000
famílias
matéria de secagem e
conservação de cereais
4.2.1.4
Capacitar os beneficiários em 30 capacitações/ 2000
famílias
matéria de secagem e
conservação de amendoim

Responsável

I II III IV V

CEPAGRI

DPA

DPA

DPA

DPA

DPA
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Objectivo Específico
4.2
Reforçada a capacidade dos
agregados familiares
vulneráveis à Insegurança
Alimentar e Nutricional
(InSAN) para processarem e
armazenarem
adequadamente os
alimentos.

4.3
Aumentada a oferta e o
consumo de alimentos
fortificados nas comunidades,
em particular o sal ioda

Resultado

Actividades

Meta

4.2.1.
Agregados
familiares
vulneraveis à
InSAN preparados
para melhor
processar,
armazenar e
utilizar os
alimentos

4.2.1.5
Capacitar os beneficiários em
matéria de secagem e
conservação de feijões
4.2.1.6
Assistir e monitorar os
beneficiários
4.2.1.7
Habilitar e capacitar
produtores em matéria de
processamento de produtos
agrários

4.3.1.
Comunidades
mobilizadas para
consumirem
regularmente sal
iodado

4.3.1.1
Sensibilizarprodutores e
100% do sal
comercializdo é
comerciantes do sal sobre a
importância da adição do Iodo iodado
no sal

4.3.2.
Alimentos
fortificados com
micronutrientes
essenciais
disponíveis no
mercado

4.3.2.1
Promover a Fortificação de
alimentos ( fortificar a farinha
de milho e mandioca com
moringa e outros, testar e
aprovar )

30 capacitações/
2000 famílias

Responsável
DPA

60

DPA

12 capacitações/ 60
beneficiários

DPA/ CEPAGRI

2

I II III IV V

DPIC

DPIC/DPS/ Sector
privado
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5. OBJECTIVO estratégico : Fortalecida a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição
Objectivo Específico
5.1
Recursos humanos
responsáveis pela nutrição a
nível nacional, provincial e
distrital capacitados.

Resultado
5.1.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos
Responsáveis pela
nutrição capazes
de gerir
adequadamente
actividades de
redução da
desnutrição.

Actividades
5.1.1.1
Realizar supervisões em
serviço nas Unidades
Sanitárias
5.1.1.2
Sensibilizar os médicos e
técnicos de saúde sobre a
importância da avaliação do
estado nutricional das
crianças internadas por
outras causas que a
desnutrição

Meta

Responsável

1 supervisão anual
por distrito

DPS/SDSMAS

13 médicos e 26
técnicos de saúde
sensibilizados
anualmente

DPS/SDSMAS

5.1.1.3
Identificar e adquirir
100% material
material necessário para o
necessário
diagnóstico e tratamento
da desnutrição em crianças.

DPS/SDSMAS

5.1.1.4
Realizar uma formação de
diagnóstico e tratamento
da desnutrição em criança

DPS/SDSMAS

13 médicos e 26
técnicos de saúde
formados

CRONOGRAMA
I II III IV V
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Objectivo Específico
5.2
Profissionais dos sectores de
saúde, segurança alimentar e
educação capacitados em
alimentação e nutrição

Resultado

Actividades

5.2.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos.

5.2.1.1
Avaliar o nível do
conhecimento dos
professores em matéria de
nutrição (Realização de
jornadas pedagogicas entre
ZIPs e distritos)

Profissionais da
saúde, segurança
alimentar e
educação capazes
de realizarem
aconselhamento e
actividades de
nutrição.

5.2.1.2
Capacitar em matéria de
nutrição os professores das
escolas

5.2.1.3
Apoiar as escolas na
promoção de hortas
escolares, adquirir material
para aulas práticas de
horticultura

Meta

Responsável

I

II III IV V

1 avaliação por
escola:
4
DPEC/SDEJT
professores/escola
primária e 10 por
escola secundária
1) 1 capacitação
por ano em 5 anos
2) 250
professores
capacitados

DPEC/SDEJT

100 escolas

DPEC/SDEJT

39

6. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a capacidade nacional para advocacia, coordenação, gestão e implementação progressiva do Plano
de Acção de Nutrição
CRONOGRAMA
Objectivo Específico
Resultado
Actividades
Meta
Responsável
I II III IV V
6.1.1
6.1
6.1.1.1
12 encontros anuais
Grupo
de
Estabelecido um grupo
Garantir a coordenação das
com 75% dos
coordenação criado actividades do PAMRDC
técnico de coordenação
SETSAN P
membros
com pelo menos 1
multissectorial a nível
(Reuniões do GT-PAMRDC )
participando
(60
em
ponto focal de cada
provincial
5 anos)
instituição.

6.2
Plano de Acção
progressivamente
implementada

6.2.1
Grupo de gestão
criado com pelo
menos 1 PF de
cada instituição a
nivel distital.

6.1.1.2
Participar de Reuniões
2 anuais
Nacionais de Coordenação
do PAMRDC
6.1.1.3
Realizar reuniões
semestrais e anuais para o 2 anuais
balanço das actividades do
PAMRDC
6.2.1.1
Assegurar a participação
dos distritos na planificação 1 assessoria/ ano/
das actividades do PAMRDC
distrito

SETSAN P

SETSAN P

SETSAN P
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7. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Garantir a monitoria e avaliação do Plano de Acção
Objectivo Específico
7.1
Gestão adequada das
actividades de Segurança
Alimentar e Nutricional na
província.

Resultado
7.1.1
Criar um sistema
de vigilância
alimentar e
nutriconal que
providencie
informação fiável
sobre SAN de
forma regular e
atempada

Actividades

Meta

7.1.1.1
Expandir os postos sentinela
de vigilância nutricional para
11
todos os distritos e todas as
Unidades Sanitárias que fazem
o controlo do crescimento
7.1.1.2
Capacitar os membros do
1) 6 capacitações
SETSAN-P e técnicos distritais
sobre monitoria, avaliação e
2) 144 técnicos
advocacia no âmbito de
PAMRDC

7.1.1.3
Adquirir Equipamento
Básico Completo de
Escritório e meios de
transporte
7.1.1.4
Alocar no SETSAN-P pessoal
técnico essencial
7.1.1.5
Garantir a implementação do
PAMRDC de forma coerente e
realistica

Responsável

CRONOGRAMA
I II III IV V

DPS

SETSAN P

18 computadores; 3
secretarias; 3 telefones,
internet fixo e móvel, 3 GPS,
3 Maquinas fotograficas 1
fotocopiadora, 1 data Show
e 2 viaturas

SETSAN P

3 técnicos

DPA

4 supervisoes anuais

SETSAN P
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Objectivo Específico
7.2
Melhorada a disponibilidade
da informação atempada e
desagregada sobre SAN na
província.

Resultado
7.2.1
Disponibilizada, de
forma regular e
atempada,
informaçao sobre
SAN a todos os
níveis e para todos

Actividades

Meta

1 relatório por
7.2.1.1
trimestre
Disponibilizar informação
atempadamente ao SETSAN
Central
7.2.1.2
Realizar troca de
4
experiências com outros
GT's de PAMRDC
7.2.1.3
Produzir e divulgar
1500
informação sobre boas
práticas de nutrição, saúde e
higiene

Responsável

I

II III IV V

SETSAN P

SETSAN P

SPER/DPS/DPE
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8. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as condições de saneamento básico e acesso a água potável
Objectivo Específico

Resultado

8.1
Aumento de cobertura de
abastecimento de água
potável

8.1.1
Fontes de água
existentes
reabilitadas e
funcionais às
comunidades

Actividades
8.1.1.1
Identificar e avaliar as fontes
de água existentes
8.1.1.2
Reabilitar / construir fontes
de água

Meta
4 avaliações

DPOPH/SDPI

300 Fontes

DPOPH/SDPI

8.1.1.3
Identificar e avaliar os comités
4 avaliações
de gestão de água existentes

8.2
Melhorar o saneamento básico
do meio

8.2.1
Saneamento do
meio básico
melhorado

8.1.1.4
Revitalizar e capacitar os
comités na gestão das fontes
de água
8.1.1.5
Realizar supervisão das fontes
de agua reabilitadas
periodicamente.
8.2.1.1
Ensinar a construir e usar as
latrinas e a prática de higiene
individual e colectiva

Responsável

CRONOGRAMA
I II III IV V

DPOPH/SDPI

80 Comités

DPOPH/SDPI

20 supervisões

DPOPH/SDPI

50.000 familias com
latrinas novas

DPOPH/SDPI
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8. Monitoria e Avaliação
A monitoria visa apoiar os processos de planificação e de tomada de decisões, desde a
identificação, alocação e distribuição de recursos até à implementação das actividades
para o alcance dos objectivos desta Estratégia. Os dados serão recolhidos ao nível dos
distritos que implementam as intervenções por resultados versus objectivos e por sua
vez enviados para a província para o seu processamento e analise. A posterior, a
informação analisada será partilhada ao nível nacional em cada semestre para, por sua
vez, reportar ao conselho de Ministros.
As actividades de supervisão do PAMRDC serão feitas de forma multidisciplinar e com
auxílio de uma matriz de supervisão previamente produzida e concordada, respeitando
desta forma os padrões de qualidade de implementação desta estratégia.
Para a linha de base das principais intervenções do PAMRDC de Gaza, foram
considerados os resultados do Estudo de Base SETSAN 2013, IDS 2011 e TIA 2008.
Na mesma perspectiva, há que se fazer estudos para obter a linha de base para futuras
comparações em relação ao ano 2019. Vários estudos e principais relatórios poderão
ajudar a avaliar o impacto de implementação do PAMRDC ao nível de Gaza.
Abaixo, se apresenta de forma sumária o plano de monitoria e avaliação:
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Tab. 3: Matriz de Monitoria e Avaliação
1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes
Indicador de
Objectivo
Linha de
Meta
Resultado
Actividades
processo
Específico
Base
(resultado)
(actividade)
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Controlar a
Raparigas
Fazer a suplementação
60% de
adolescentes
com sulfato ferroso e
anemia em
raparigas
suplementadas
acido folico das
adolescentes
% de raparigas
suplementa
dentro e fora da com ferro e acido raparigas adolescentes
das
escola (10-19
fólico
10 a 19 anos dentro e
anos)
fora da escola.
1.1.2
1.1.2.1
Adolescentes
Fazer a desparazitação
80% dos
periodicamente
dos adolescentes nas
alunos
% de alunos
desparasitados
escolas prioritárias
desparasitad desparasitados nas
os nas
escolas
escolas
1.1.3
Adolescentes
educados sobre a
anemia

1.1.3.1
Educar os alunos sobre
os perigos da anemia,
suas causas e relação
com a desnutrição
crónica, mortalidade
materna e função
cognitiva.

100.000
alunos das
escolas

N⁰ de alunos
educados

Indicador de
impacto
(intervenção)
% raparigas
adolescentes
com acesso a
suplementos
dentro da
escola

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios

Relatório
trimestral
% de alunos que dos
fazem a
professores
desparasitação em
regularmente
colaboração
com as
SDSMAS/DPS
% de alunos que
têm
1- Reltórios
conhecimento
2- Lista de
sobre a anemia presências
e a nutrição
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Objectivo
Específico
1.1
Controlar a
anemia em
adolescentes
dentro e fora da
escola (10-19
anos)

1.2
Gravidez
precoce
reduzida entre
os adolescentes
(10-19 anos)

Resultado

Actividades

1.1.4
Adolescentes fora
da escola tratados
periodicamente.

1.1.4.1
Capacitar os adolescentes
nas escolas para
ajudarem a identificar
adolescentes nas suas
comunidades (fora da
escola) e fazerem a
educação aos pares, e
que constituam a ligação
entre os serviços de
saúde e a comunidade.
1.1.4.2
Fornecer suplemento,
desparasitar e educar os
adolescentes fora da
escola através das
unidades sanitárias, SAAJ
e brigadas móveis.

1.2.1
Uso de algum
método de
prevenção contra
a gravidez pelas
raparigas
adolescentes (1019 anos)

1.2.1.1
Realizar palestras
(Aconselhamento) sobre
saúde sexual e
reprodutiva para
adolescentes e Jovens
com enfoque para os
riscos e consequências de
gravidez precoce.

Linha de
Base

Meta
(resultado)

50%
adolescentes
das escolas
capacitados
em educação
aos pares

%
Adolescentes
susplementad
os nas US
% de
adolescentes
desparasitado
s nas US
12 Palestras
anuais (60
nos 5 anos)
nas escolas
100 alunos
por palestra.

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

1- Relatório
do programa
SEA
% de
adolescentes
capacitados

% adolescentes
capacitados que
fazem a
mobilização
comunitária aos
pares

N˚ de alunos
assistentes / N˚
de palestras
realizadas

% adolescentes
2- Lista
suplementados,
presencias
desparasitados
fora das escolas

1- Relatório
do programa
% adolescentes SEA
suplementados, 2-Estatísticas
desparasitados 3- Listas de
for a das escolas presenças

% adolescentes
aconselhados e
que utilizam
algum método
contraceptivo.

Relatórios
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Objectivo
Específico
1.2
Gravidez
precoce
reduzida entre
os adolescentes
(10-19 anos)

1.3
Fortalecida a
educação
nutricional nos
diferentes níveis
de ensino como
parte do
currículo
escolar,
incluindo nos
currículos de
alfabetização

Resultado
1.2.2
Casamentos
prematuros das
raparigas
adolescentes
reduzidos

1.3.1
Adolescentes
educados sobre a
nutrição

Actividades
1.2.2.1
Realizar campanhas
educativas para o público
em geral (dia da mulher,
dia da mae, etc) para
criar uma consciência
pública maior sobre as
implicações negativas do
casamento precoce.
1.2.2.2
Mobilizar as lideranças
locais através de
advocacia nas sessões das
assembleas provinciais e
distritais para que
apoiem nas sensibilização
da população sobre a
problematica dos
casamentos prematuros.

1.3.1.1
Realizar encontros de
sensibilização (Formar
Formadores) à DPEC e
SDEJT sobre os assuntos
de nutrição

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

1 campanha
N˚Campanhas
anual (5 nos 5
realizadas
anos)

1- % reunioes de
governo
Pelo menos 1
(provincial e
líder local
local) com ponto
aborda este
na agenda de
assunto nos
casamento
seus
precoce
encontros
2- N˚ lider locais
com a
abordam o
população/dis
assunto com a
trito/ano
população/ total
lideres locais

100% dos
departament
os da DPEC e
SDEJT

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

% raparigas da
província < 18
anos casadas
(oficialmente ou
loboladas)

Relatórios do
Programa
SEA
% raparigas da
província < 18
anos casadas
(oficialmente ou
loboladas)

% funcionários
% funcionários
/departamento formados em
da DPEC e SDEJT nutrição

1- Relatórios
2- Lista de
Presenças
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
1.3.1.2
Aprovar e lançar o maual
sobre nutrição

1.3.1.3
Reproduzir e distribuir
manuais

1.3.2
Escolas fazem
educação
nutricional
incentivando a
produção de
hortas escolares

1.3.1.4
Fazer a supervisão do
processo da introdução
da disciplina de nutrição
nas escolas
1.3.2.1
Educar os adolescentes
sobre os valores
nutritivos das verduras e
vegetais e sua
importância,
especialmente para as
mulheres na gravidez,
lactação e na prevenção
da desnutrição crónica
1.3.2.2
Realizar aulas práticas de
hortas nas escolas.

Linha de
Base

Meta
(resultado)
Lançados os
Manuais do
1⁰ a 3⁰ ciclo

10.000
manuais

100

100%
adolescentes
educados

100% dos
alunos têm
noção sobre
hortas

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)
N⁰ de
estabeleciment
Ciclos do manual
os de ensino
lançado
que usam os
mauais
% adolescentes
N° de manuais
que entendem
distribuidos
o que é a
nutrição

Meios de
Verificação

Manual de
nutrição

Manuais

N° de
supervisões

grau de
satisfação dos
conteúdos
leccionados

N° adolescentes
participantes/To
tal adolescentes
escola

% de
1-Relatórios
adolescentes e
escolas que têm 2-Lista de
hortas
presenças

% de
adolescentes
com noção de
hortas.

% escolas que
utilizam
productos da
horta nas
refeiçoes

CRONOGRAMA

Relatórios

1- Relatório
2- Lista de
presenças
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2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil, antes e durante a gravidez e lactação
Linha
Indicador de
CRONOGRAMA
Objectivo
Indicador
Meios de
Resultado
Actividades
de
Meta
impacto
Específico
(Actividade)
Informaçao
Base
(intervenção)
I II III IV V
2.1
2.1.1
2.1.1.1
Deficiência de
Todas as mulheres Realizar o
% mulheres
micronutrientes grávidas tomam
suplemento com
gravidas que
no mínimo 180
e anemia
cápsulas de
recebem
Boletim de
50% Mulheres
reduzida antes, cápsulas de
multimicronutrient
multimicronutrient
Informaçao
recebem
durante a
es para as mulheres
es durante a
micronutrientes
Semanal
multimicronutriente
gravidez e
gravidez
durante a gravidez grávidas (180
s no 1 ano, 100% no
% mulheres
lactação
cápsulas) e no pós% mulheres que
e 90 cápsulas de
SIS
5 ano.
grávidas com
parto (90 cápsulas)
recebem
micronutrientes
anêmia
através dos
multimicronutrient
depois do parto.
serviços de saúde e
es no pós-parto
Taxa de
APEs.
hemoglobina
2.1.1.2
1- N Líderes
(Hg) nas
Realizar
Comunitários
mulheres
Campanhas de
sensibilizados/Total
grávidas que
sensibilizacao aos
LC por distrito.
fazem o
1)- 75% dos Lideres
lideres
2- N Directores
controlo préComunitários por
1- Relatórios
comunitarios,
sensibilizados/Total
natal
distrito
directores das
Directores escolas
2- Lista de
2)- 100% dos
escolas, sobre a
por distrito
presenças
directores das
importancia das
escolas por distrito
consultas pre natais
e consumo de
alimentos ricos em
ferro
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Objectivo
Específico

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

2.1.2.1
Realizar o suplemento
com vitamina A para as
mulheres no pós-parto,
incluindo as mulheres
que tiveram o parto
institucional e as
mulheres que tiveram o
parto em casa.

100%
Mulheres
nas
consultas
CPP
80%
Mulheres no
pós parto

1- % Mulheres
recebem vitamina A
nas CPP
2- % Mulheres com
parto na
comunidade
recebem Vitamina
A

2.1.3
Promoção do
consumo do Sal
Iodado

2.1.3.1
Realizar campanhas de
sensibilização do
consumo do Sal Iodado

100% do sal
N⁰ de
comercializd
sensibilizações
o é iodado

2.1.4
Mães não voltam a
engravidar antes
de pelo menos
dois anos

2.1.4.1
Realizar formações aos
Lideres Comunitários
sobre o PF
2.1.4.2
Oferecer
aconselhamento e
métodos contraceptivos
nas US para o controlo
do espaçamento entre
as gravidezes, durante 2
anos, após o primeiro
parto.

Resultado

Actividades

2.1.2
Todas as mulheres
no pós-parto
tomam uma
cápsula de
vitamina A

Linha de
Base

50% LC por
distrito e
100% no
último ano

Nº LC formados em
PF/Total LC por
distrito

Indicador de
impacto
(intervenção)

% mulheres no
pós-parto que
recebem o
suplemento de
vitamina A

População
consome sal
iodado

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

1- Programa
de Nutriçao
2- SIS

Relatórios e
visitas aos
beneficiarios
1- Relatórios
2- Lista de
presenças

% mulheres que
nao
engravidaram
100%
durante 2 anos
Mulheres
% Mulheres
após o primeiro
aconselhada aconselhadas em PF
1- SIS
parto
s em PF no no pós-parto
pós- parto
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Objectivo
Específico
2.2
Infecções
controladas
antes e durante
a gravidez

Resultado

Actividades

2.2.1
Todas as mães
além de tomar
suplementos de
multimicronutient
es tomam medidas
necessárias para
controlar as
infecçoes que
causam anemia.

2.2.1.1
Adquirir e distribuir as
redes mosquiteiras de
forma sistemática a
todas as familias do
grupo alvo
2.2.1.2
Criar comités de gestão
na distribuição e
verificação do uso das
redes mosquiteiras nas
familias do grupo alvo
2.2.1.3
Controlar
rigorosamente as fichas
de stocks de
medicamentos
2.2.1.4
Requisição antempada
de medicamentos de
forma a evitar a ruptura
de stocks
2.2.1.5
Ofrecer Tratamento
Intermitente Preventivo
(TIP) da malária durante
a gravidez

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

30.000
redes
distribuidas

N° de redes
distribuidas

30 comités
de Gestão
por distrito

N° de comités de
gestão por distrito

Todas US

N° de US com
controlo/Nº Total
US

Todas US

N° de US sem
ruptura de
stock/NºTotal US

Todas as
mulheres
grávidas
fazem TIP
Malária
(menos as
HIV+)

% Mulheres
grávidas fazem
TIP/Total Mulheres
gravidas

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios

% Mulheres
grávidas com
anêmia
Taxa de
hemoglobina
(Hg) nas
mulheres
grávidas que
fazem o
controlo prénatal

Relatórios

Relatórios

Relatórios

SIS
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
2.2.1.6
Fazer o tratamento antiretroviral (TARV) para
as mulheres vivendo
com HIV/SIDA

2.3
Aumento do
ganho do peso
na gravidez

2.3.1
Mulheres
grávidas
devidamente
aconselhadas a
fazerem controlo
pre-natal e
suplemento se
necessário.

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

Segundo
programa HIV

Nº mulheres
gravidas que
recebem
TARV/Total
gravidas HIV em
TARV

SIS

2.2.1.7
Fazer tratamento das
Infecções de
Transmissão Sexual
(ITS), caso seja
necessário.

Segundo
programa SSR

Nº mulheres que
fazem ITS/Total
mulheres
diagnositcadas
com ITS

SIS

2.2.1.8
Realizar a
desparasitação da
mulher grávida nas
unidades sanitárias e
através dos APEs

100% Mulheres
gravidas
% Mulheres
recebem pelo gravidas
menos 1
desparasitadas
desparasitação.

2.3.1.1
Diagnosticar
correctamente as
Mulheres com ganho de
peso insuficiente nas
CPN
2.3.1.2
Suplementar as
Mulheres Grávidas com
ganho de peso
insuficiente com CSB

CRONOGRAMA
I II III

IV V

SIS

% US que fazem
Nº gravidas
o controlo do
2.200 grávidas diagnosticadas/T ganho de peso
Relatórios
diagnosticadas otal Mulheres
das mulheres
CPN
grávidas
N° de mulheres
tratadas/Total
mulheres
2.200
suplementadas diagnosticadas
com peso
insuficiente

% mulheres
grávidas que
recebem
alimentos nos
distritos
seleccionados

Resumos
Mensais
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

2.3.1.3
Criar grupos de mães
para apoiar as mulheres
gravidas
2.4.1
2.4.1.1
Mulheres grávidas Sensibilizar as familias
e adolescentes
do grupo alvo a usarem
adoptam medidas medidas de
de prevenção de potabilização de água
doenças
(ferver a água, uso de
certeza e outros)
2.4.1.2
Treinar as mulheres a
preparar sais de
rehidratação oral com
água potável
2.4.1.3
Assegurar a distribuição
continua do SRO nas
escolas
2.4.1.4
Treinar os professores
no tratamento da
diarreia
2.4.1.5
Distribuir o SRO e o
Zinco nas escolas
2.4.1.6
Monitorar os
professores nas escolas
no tratamento da
diarreia

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

100 grupos
de mães em
toda a
província

N° de grupos de
mães criadas por
distrito

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios e
visitas

20
N° de
sensibilizaçõ
sensibilizações
es

Relatórios

10
treinamento N° de treinamentos
s

Relatórios

10
distribuicoe
s

N° de distribuicoes
realizadas

1512
professores

N° de professores

Relatórios

90 escolas

N° de famiilias

Relatórios

1512
professores

N° de famiilias

Relatórios

N⁰ de casos de
diarreia

Relatórios
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
2.4.1.7
Sensibilizar o grupo alvo
a construir de forma
massiva o sistema de
lavagem das mãos (TIPTAP)
2.4.1.8
Organizar jornadas de
limpezas
2.4.1.9
Reunir com grupo alvo
para discutir as práticas
de higiene pessoal e de
alimentos.

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

15

N° de
sensibilizações

Relatórios

10

N° de jornadas
de limpesas
realizadas

Relatórios

20

N° de reuniões
realizadas

Relatórios

CRONOGRAMA
I II III

IV V
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3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros 2 anos de vida
Indicador de
Objectivo
Linha de
Indicador
Resultado
Actividades
Meta
impacto
Específico
Base
(Actividade)
(intervenção)
3.1
3.1.1
3.1.1.1
Todas as mães
US e Comunidades Realizar debates e
fazem
estão
emissão de SPOTs
N° de debates e
aleitamento
sensibilizadas,
radiofonicos
mensagens
materno
equipadas e
35 debates
incluindo a
radiofonicas
exclusivo (AME) capacitadas para
tradução sobre a
realizadas
nos primeiros 6 promover e apoiar importância de
meses de vida
o AME.
aleitamento
da criança
Materno
3.1.1.2
Realizar palestras
sobre a
Importância do
15 mulheres por
N° Mulheres/
aleitamento
palestra
Palestras realizadas
% crianças
materno exclusivo
menores de 6
nas comunidades
meses
(APEs e Líders
exclusivamente
Comunitários?)
amamentadas
3.1.1.3
Formação de
Parteiras
Tradicionais sobre
10 Parteiras/
Nº PT formadas/Total
como apoiar a mãe
distrito
PT por distrito
a fazer AME
durante os 6
primeiros meses.
3.1.1.4
Distribuir material
de IEC sobre a
100% US distritais Nº US com Material
importância do
com mateial IEC
IEC/Total US distrito
AME até 6
primerios meses

Meios de
Verificacao

CRONOGRAMA
I

II III IV V

Relatórios

Relatórios

Relatórios

Relatórios
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

3.1.1.5
Criar grupos de mães
nas comunidades para
apoiarem outras mães
com crianças menores
de 6 meses de idade a
serem capazes de fazer
AME nos seus bebés
nos primeiros 6 meses.
3.2
3.2.1
3.2.1.1
Todas as
Todas as criança
Adquirir e distribuir os
crianças de 6-24 seguem o padrao alimentos necessários
meses recebem de crescimento
para a suplementação e
alimentação
adequado entre os tratamento de
complementar 6-24 meses de
desnutrição em crianças
adequada
idade.
desnutridas
3.2.1.2
Realizar palestras sobre
nutrição e Fazer
demonstrações de
papas enriquecidas
3.2.1.3
Formar famílias modelo
em materia de nutrição
3.3
3.3.1.1
Deficiências de
Dar semestalmente
micronutrientes
suplemento com
e parasitas
vitamina A a todas as
reduzidas em
crianças entre 6-59
crianças dos 11 meses de idade nos
59 meses
serviços de saúde
através dos APEs e das
Brigadas Móveis

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

100% US
distritais com Nº US com grupo
pelos menos de mães/Total US
1 grupo de
distrito
mães

Nº US com
100% US com
internamento e
internamento
tratamento/Total
tem
US com
tratamento
internamento

15 mulheres
por palestra

N° de Mulheres/
Palestras
realizadas

30 familias
por distrito

N° de familias
formadas por
distrito.

100%
Crianças com
vitamina A
todos os anos
duas vezes

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios

1) % crinaças 624 meses com
crescimento
insuficiente, ou
abaixo da linha
vermelha no
gráfico de
crescimento
2)% de crianças
com baixo peso
para altura

Relatórios

Relatórios

Resumos
3) % crianças dos Mensais
6-59 meses baixa
altrua para a
idade

% crianças dos 659 meses recebem 4) % crianças om
baixo peso que
2 doses de
recebem
vitamina A
suplementos
nutritivos

Relatórios

56

Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
3.3.1.2
Desparasitar,
semestralmente, todas
as crianças de 11-59
meses nos serviços de
saúde, através dos APEs
e das vrigadas móveis.

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

100%
ciranças
desparasita
das

% de crianças dos 659 meses
desparasitadas

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios

4. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades dirigidas aos agregados familiares, para a melhoria do acesso e utilização de alimentos de alto valor
nutritivo
Indicador de
CRONOGRAMA
Objectivo
Linha de
Indicador
Meios de
Resultado
Actividades
Meta
impacto
Específico
Base
(Actividade)
Verificacao
(intervenção)
I II III IV V
4.1
Animais de pequena especie (galinha do mato, vondwe, cabritos, patos…)
Produção local
4.1.1.
4.1.1.1
N˚ de famílias
de alimentos
Aumentada a
Identificar famílias para
que incluem na
com alto valor
produção e
o fomento de animais
sua dieta
2000
N⁰ de famílias
Relatórios
nutritivo e
consumo de
de pequena espécie
alimentos com
utilizados pelas
alimentos locais de como fonte de proteina
proteina de
famílias mais
alto valor nutritivo aniamal.
origem animal
desfavorecidos
4.1.1.2
Sensibilizar as familias
N˚ de famílias
Relatórios,
para conparticiparem
com capoeiras/ visitas aos
na construção de
65
N⁰ de sensibilizações
currais
beneficario
capoeiras/ currais no
melhorados
s
fomento de animais de
pequena espécie
4.1.1.3
N˚ de familias
Capacitar as familias
com efectivos e
identificadas no maneio
65
N⁰ de capacitações estado sanitário Relatórios
sanitário e reproductivo
dos animais
de animais de pequena
satisfatório
espécie
57

Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
4.1.1.4
Distribuir os animais de
fomento a 2000 famílias
4.1.1.5
Monitorar e assistir as
famílias beneficíarias.

Linha de
Base

Meta
(resultado)

10.000

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

N⁰ de animais

N˚ de famílias com
criação de animais
de pequena
espécie

Relatórios,
visitas aos
beneficiário
s

60

N˚ de familias com Relatórios,
N⁰ de assistências efectivos
visitas aos
saudáveis
beneficarios

33

N⁰ de Associações
que
produzem,
N⁰ de Associações consomem
e Relatório
comercializam
peixe

CRONOGRAMA
I
I II III
V
V

Piscicultura
4.1.1.6
Identificar/criar
associações para a
produção de peixe em
cativeiro
4.1.1.7
Sensibilizar os
beneficiários para
comparticipação na
construção dos tanques
4.1.1.
e concessão de áreas
Aumentada a
4.1.1.8
produção e
Construír tanques
consumo de
alimentos locais de piscícolas
alto valor nutritivo 4.1.1.9
Capacitar os
beneficiários em
matéria de piscicultura
4.1.1.10
Povoar os tanques
4.1.1.11
Assistir e monitorar os
criadores.

33

N⁰ de
sensibilizações

N⁰ de tanques
66

33

N⁰ de
capacitações

396.000

N⁰ de alevinos

60

N⁰ de assistências

N⁰ de Associações Relatórios,
operacionais
na visitas aos
produção de peixe beneficários
Disponibilidade de
Certidões,
peixe
para
o
declarações
consumo
N⁰ de Associações Relatórios,
operacionais na visitas aos
produção de peixe beneficiários
Disponibilidade de
peixe para o
consumo
N⁰ de Associações
operacionais na
produção de peixe

Relatórios
Relatórios,
visitas aos
beneficiários
58

Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

Linha de
Base

Propagaçao da Moringa e demonstraçoes culinarias
4.1.1.
4.1.1.12
Aumentada a
Produzir e distribuir
produção e
mudas de moringa
consumo de
4.1.1.13
alimentos locais
Realizar demonstrações
de alto valor
culinárias
nutritivo
Semente melhorada
4.1.1.14
Sensibilizar camponeses
para produzir sementes.
4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais
de alto valor
nutritivo

Meta
(resultado)

12000

40

11

4.1.1.15
Criar as condições
técnicas para produção
de sementes e material
vegetativo.

4.1.1.16
Promover uso da
semente melhorada
através de feiras de
sementes
Água para irrigação e abeberamento de animais
4.1.1.17
4.1.1.
Melhorar as condições
Aumentada a
de irrigação e
produção e
abeberamento do gado
consumo de
alimentos locais
de alto valor
nutritivo

55

1075 ha
irrigados

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

N⁰ de plantas

N⁰ de famílias
com acesso a
moringa

N⁰ de
demonstrações

N⁰ de famílias
que consomem Relatórios
moringa

N⁰ de camponeses

Insumos e factores
de produção
disponibilizados

Disponibilidade
Relatórios e
de semente
guias de
melhorada
entrega
localmente

N⁰ de feiras de
sementes

Disponibilidade
Relatórios e
de semente
vereficação
melhorada
no terreno
localmente

Área irrigada

I II III

IV V

Relatórios e
visitas aos
viveiros

Disponibilidade
de semente
Relatórios
melhorada
localmente

1) Aumento da
produção
2) redução da
dependencia
das chuvas

CRONOGRAMA

Relatórios e
verificacao
fisica

59

Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Aumento da disponibiliadade e acesso aos alimentos

4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais de
alto valor nutritivo

4.2
Reforçada a
capacidade dos
agregados
familiares
vulneráveis à
Insegurança
Alimentar e
Nutricional
(InSAN) para
processarem e
armazenarem
adequadament
e os alimentos.

4.2.1.
Agregados
familiares
vulneraveis à InSAN
preparados para
melhor processar,
armazenar e
utilizar os
alimentos

4.1.1.18
Promover a agricultura
comercial e produtos
diversificados

4.1.1.19
Diversificar e melhorar
as prácticas de
produção agrária
4.2.1.1
Identificar e sensibilizar
os beneficiários para
melhorar as condições
de armazenamento de
cereais e feijões.
4.2.1.2.
Melhorar as condições
de armazenamento de
cereais e feijões
4.2.1.3
Capacitar os
beneficiários em
matéria de secagem e
conservação de cereais

-4 pomares
estabelecidos
-3 aviarios
construidos
-900 ton de
carne
produzidos
-30000 ovos
produzidos

-Nᵒ pomares
estabelecidos
-Nᵒ aviarios
construidos
-Carne produzidos
-Ovos produzidos

Aumento da
disponibilidade Relatórios e
de alimentos
vereficação
localmente
no terreno
produzidos

500

N⁰ de unidades
demonsttrativas

Aumento da
disponibilidade Relatórios e
vereficação
de alimentos
no terreno
localmente
produzidos

65

N⁰ de
sensibilizações

Redução de
perdas pós
colheita

Relatórios e
vereficação
no terreno

Redução de
N⁰ de famílias com
perdas pós
celeiros melhorados
colheita

Relatórios e
vereficação
no terreno

2000 famílias

30
N⁰ de capacitações/
capacitações/
N⁰ de beneficiários
2000 famílias

Redução de
perdas pós
colheita

Relatórios,
verificação no
local

60

Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
4.2.1.4
Capacitar os
beneficiários na
secagem e
conservação de
amendoim
4.2.1.5
Capacitar os
beneficiários em
matéria de
secagem e
conservação de
feijões
4.2.1.6
Assistir e
monitorar os
beneficiários
4.2.1.7
Habilitar e
capacitar
produtores em
matéria de
processamento
de produtos

4.3
Aumentada a
oferta e o
consumo de
alimentos
fortificados nas
comunidades,
em particular o
sal ioda

4.3.1.
Comunidades
mobilizadas para
consumirem
regularmente sal
iodado

4.3.1.1
Sensibilizarprodu
tores e
comerciantes do
sal sobre a
importância da
adição do Iodo
no sal

Linha de
Base

Meta
(resultado)

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

30
capacitaçõe N⁰ de capacitações/
s/ 2000
N⁰ de beneficiários
famílias

Redução de
perdas pós
colheita

Relatórios,
verificação no
local

30
capacitaçõe N⁰ de capacitações/
s/ 2000
N⁰ de beneficiários
famílias

Redução de
perdas pós
colheita

Relatórios,
verificação no
local

Redução de
perdas pós
colheita

Relatórios

12
capacitaçõe
N⁰ de capacitações/
s/ 60
N⁰ de beneficiários
beneficiário
s

Mais-valia de
produtos
agrários

Relatórios

100% do sal
N⁰ de
comercializ
sensibilizações
do é iodado

População
consome sal
iodado

Relatórios e
visitas aos
beneficiarios

60

N⁰ de assistências

CRONOGRAMA
I II III

IV V

61

Objectivo
Específico

Resultado
4.3.2.
Alimentos
fortificados com
micronutrientes
essenciais
disponíveis no
mercado

Actividades
4.3.2.1
Promover a
Fortificação de
alimentos (
fortificar a
farinha de milho
e mandioca com
moringa e
outros, testar e
aprovar )

Linha de Base

Meta
(resultado)

2

Indicador de
processo
(actividade)

N⁰ de produtos
fortificados com
sucesso

Indicador de
impacto
(intervenção)

População
consome
alimentos
fortificados

Meios de
Verificação

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Relatórios e
produtos
fortificados

62

5. OBJECTIVO estratégico : Fortalecida a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição
Objectivo
Específico
5.1
Recursos
humanos
responsáveis
pela nutrição a
nível nacional,
provincial e
distrital
capacitados.

Resultado

Actividades

5.1.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos

5.1.1.1
Realizar
supervisões em
serviço nas
Unidades
Sanitárias
5.1.1.2
Responsáveis pela Sensibilizar os
nutrição capazes médicos e
de gerir
técnicos de
adequadamente saúde sobre a
actividades de
importância da
redução da
avaliação do
desnutrição.
estado
nutricional das
crianças
internadas
5.1.1.3
Identificar e
adquirir material
necessário para
o diagnóstico e
tratamento da
desnutrição em
crianças.
5.1.1.4
Realizar uma
formação de
diagnóstico e
tratamento da
desnutrição em
criança

Linha de Base

Meta

Indicador
(Actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificacao

1 supervisão Nº de supervisões
anual por
realizadas por
distrito
distrito

Relatórios

13 médicos
e 26
técnicos de
saúde
sensibilizad
os
anualmente

1- Lista de
presecias
2- Relatórios
dos encontros

Nº médicos e
técnicos de saúde
sensibilizados
anualmente/Total
de médicos e
técnicos de saúde

100%
material
necessário

% Material
necessário
comprado

13 médicos
e 26
técnicos de
saúde
formados

Nº médicos e
técnicos

1- Cursos de
capacitação
Realizados

CRONOGRAMA
I II III

IV V

2- Métodos de 1-Lista de
capacitação material
estabelecidos necessário
2- Material
comprado
(facturas e
físico)

1- Lista de
presenças
2- Relatórios
dos encontros

63

Objectivo
Específico
5.2
Profissionais dos
sectores de
saúde,
segurança
alimentar e
educação
capacitados em
alimentação e
nutrição

Resultado

Actividades

5.2.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos.

5.2.1.1
Avaliar o nível do
conhecimento
dos professores
em matéria de
nutrição
(Realização de
Profissionais da
jornadas
saúde, segurança pedagogicas
alimentar e
entre ZIPs e
educação capazes distritos)
de realizarem
5.2.1.2
aconselhamento Capacitar em
e actividades de
matéria de
nutrição.
nutrição os
professores das
escolas
5.2.1.3
Apoiar as escolas
na promoção de
hortas escolares,
adquirir material
para aulas
práticas de
horticultura

Linha de Base

Meta

1 avaliação
por escola:
4
professores/
escola
primária e
10 por
escola
secundária
1) 1
capacitação
por ano em
5 anos
2) 250
professores
capacitados

100 escolas

Indicador
(Actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Nº professores
avaliados por
escola primária e
secundária
Assuntos sobre
nutrição são
devidamente
tratados e as
1) Nº de
comunidades
capacitações
adoptam
práticas de
2) Nº de professores
alimentação
capacitados
saudável

N⁰ de escolas com
hortas

Meios de
Verificacao

CRONOGRAMA
I II III

IV V

Questionarios

1- Lista de
presenças
2- Relatórios
das
formações

1- hortas nas
escolas
2- Relatórios

64

6. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a capacidade nacional para advocacia, coordenação, gestão e implementação progressiva do Plano de Acção de
Nutrição
Indicador de
CRONOGRAMA
Objectivo
Linha de
Meios de
Resultado
Actividades
Meta
Indicador (Resultado)
impacto
Específico
Base
Verificacao
(intervenção)
I II III IV V
6.1
6.1.1
6.1.1.1
1- Lista de
Estabelecido um Grupo de Garantir a
Participant
Coordenação
grupo técnico
coordenaç coordenação das
12 encontros anuais
es
N⁰ de encontros GTefectiva e
de coordenação ão criado
actividades do
com 75% dos membros
2Gaza com 75% dos criadas sinergias
multissectorial a com pelo
PAMRDC (Reuniões
participando (60 em 5
Relatórios
membros
entre vários
nível provincial menos 1
do GT-PAMRDC )
anos)
dos
actores
ponto focal
encontros
de cada
GT
instituição.
6.1.1.2
Participar de
Adotadas as
Reuniões Nacionais
2 anuais
N˚ de reuniões
boas práticas de Relatórios
de Coordenação do
coordenação
PAMRDC
6.1.1.3
Coordenação
Realizar reuniões
efectiva e
semestrais e anuais
2 anuais
N˚ de reuniões
criadas sinergias Relatórios
para o balanço das
entre vários
actividades do
actores
PAMRDC
6.2
6.2.1
6.2.1.1
Plano de Acção Grupo de Assegurar a
progressivamen gestão
participação dos
te
criado com distritos na
PESOD's com
implementada pelo
planificação das
1 assessoria/ ano/
N⁰ de assessorias/
actividades do Relatórios
distrito
menos 1
actividades do
distrito
PAMRDC
PF de cada PAMRDC
instituição
a nivel
distital.

65

7. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Garantir a monitoria e avaliação do Plano de Acção
Objectivo
Específico
7.1
Gestão
adequada das
actividades de
Segurança
Alimentar e
Nutricional na
província.

Resultado

Actividades

7.1.1
Criar um
sistema de
vigilância
alimentar e
nutriconal
que
providenci
e
informação
fiável
sobre SAN
de forma
regular e
atempada

7.1.1.1
Expandir os postos
sentinela de
vigilância
nutricional para
todos os distritos e
todas as Unidades
Sanitárias que
fazem o controlo
do crescimento
7.1.1.2
Capacitar os
membros do
SETSAN-P e
técnicos distritais
sobre monitoria,
avaliação e
advocacia no
âmbito de PAMRDC
7.1.1.3
Adquirir
Equipamento
Básico Completo de
Escritório e meios
de transporte
7.1.1.4
Alocar no SETSAN-P
pessoal técnico
essencial

Linha de
Base

Meta

11

1) 6 capacitações
2) 144 técnicos

Indicador
(Actividade)

Nº postos sentinela
activos

Nº de capacitações
Nº de técnicos
capacitados

18 computadores; 3
secretarias; 3
telefones, internet fixo
N˚ de equipamento
e móvel, 3 GPS, 3
adquirido
Maquinas fotograficas
1 fotocopiadora, 1 data
Show e 2 viaturas
3 técnicos

N˚ técnicos alocados

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificacao

% de cobertura
dos distritos
que
providenciam
informação
fiável

Relatórios

melhor
entendimento
sobre
desnutrição
crónica a todos
os níveis

Relatórios

CRONOGRAMA
I II III IV V

Funcionamento
eficaz e
Relatórios
eficiente do
SETSAN

SETSAN-P
funcional

Relatórios

66

Objectivo
Específico

7.2
Melhorada a
disponibilidade
da informação
atempada e
desagregada
sobre SAN na
província.

Resultado

7.2.1
Disponibiliz
ada, de
forma
regular e
atempada,
informaçao
sobre SAN
a todos os
níveis e
para todos

Actividades
7.1.1.5
Garantir a
implementação do
PAMRDC de forma
coerente e
realistica
7.2.1.1
Disponibilizar
informação
atempadamente ao
SETSAN Central
7.2.1.2
Realizar troca de
experiências com
outros GT's de
PAMRDC
7.2.1.3
Produzir e divulgar
informação sobre
boas práticas de
nutrição, saúde e
higiene

Linha de
Base

Meta

4 supervisões anuais

1 relatório por
trimestre

4

1500

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificação

Nº supervisões

PAMRDC em
implementação
na província

Relatórios

N⁰ de Relatórios
enviados pelo
SETSAN P

fluxo de
informação a
todos níveis

Relatórios

Indicador
(Actividade)

CRONOGRAMA
I II III IV V

Adotadas as
N⁰ de visitas de troca
boas práticas de Relatórios
de experiência
coordenação

N⁰ de mensagens
difundidas

Comunidades
informadas
sobre boas
práticas de
nutrição, saúde
e higiene

Relatórios,
mensgens
difundidas
e
entrevistas
ao grupo
alvo

67

8. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as condições de saneamento básico e acesso a água potável
Objectivo
Específico
8.1
Aumento de
cobertura de
abastecimento
de água potável

8.2
Melhorar o
saneamento
básico do meio

Resultado
8.1.1
Fontes de
água
existentes
reabilitada
se
funcionais
às
comunidad
es

Actividades
8.1.1.1
Identificar e avaliar as
fontes de água existentes
8.1.1.2
Reabilitar / construir
fontes de água
8.1.1.3
Identificar e avaliar os
comités de gestão de água
existentes
8.1.1.4
Revitalizar e capacitar os
comités na gestão das
fontes de água

8.1.1.5
Realizar supervisão das
fontes de agua reabilitadas
periodicamente.
8.2.1
8.2.1.1
Saneament Ensinar a construir e usar
o do meio as latrinas e a prática de
higiene individual e
básico
melhorado colectiva

Linha de
Base

Meta

Indicador
(Actividade)

Indicador de
impacto
(intervenção)

Meios de
Verificacao

4 avaliações

N⁰ Fontes Água
identificadas e
avaliadas/distrito

Relatórios

300 Fontes

N⁰ Fontes Água
reabilitadas
entregadas às
comunidades/distrito

Relatorio

4 avaliações

N⁰ de comites
existentes
funcionais/distrito

80 Comités

N⁰ comités
capacitados na
gestao de
água/distrito

Relatorio

20 supervisões

N⁰ Fontes
supervisadas/distrito

Relatorio

50.000 familias
com latrinas
novas

N⁰ de familias com
latrinas novas
construidas

% de famílias
usam água
potável

CRONOGRAMA
I II III IV V

Relatorio

% de famílias
que adoptam
Relatorio
boas práticas de
higiene
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9. Analise de custos do PAMRDC da Província de Gaza, anual e estratégico
1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes
Objectivo
Específico
1.1
Controlar a
anemia em
adolescentes
dentro e fora da
escola (10-19
anos)

Resultado
1.1.1
Raparigas
adolescentes
suplementadas
com ferro e
acido fólico

Actividades

1.1.1.1
Fazer a
suplementação com
sulfato ferroso e acido
folico das raparigas
adolescentes 10 a 19
anos dentro e fora da
escola.
1.1.2
1.1.2.1
Adolescentes
Fazer a
periodicamente desparazitação dos
desparasitados adolescentes nas
escolas prioritárias
1.1.3
1.1.3.1
Adolescentes
Educar os alunos
educados sobre sobre os perigos da
a anemia
anemia, suas causas e
relação com a
desnutrição crónica,
mortalidade materna
e função cognitiva.

2016

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

Meta
(resultado)

Executor

60% de
raparigas
suplementa
das

DPS

409,76

388,13

2 500,00

1 250,00

80% dos
alunos
desparasita
dos nas
escolas

DPEC/
DPS

300,00

193,66

1 250,00

500,00

100.000
alunos das
escolas

DPEC

44,20

50,00

250,00

OE

DANIDA
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Objectivo
Específico

Resultado
1.1.4
Adolescentes
fora da escola
tratados
periodicamente.

1.2
Gravidez
precoce
reduzida entre
os adolescentes
(10-19 anos)

1.2.1
Uso de algum
método de
prevenção
contra a
gravidez pelas
raparigas
adolescentes
(10-19 anos)

Actividades
1.1.4.1
Capacitar os
adolescentes nas
escolas para
ajudarem a identificar
adolescentes nas suas
comunidades (fora da
escola) e fazerem a
educação aos pares, e
que constituam a
ligação entre os
serviços de saúde e a
comunidade.
1.1.4.2
Fornecer suplemento,
desparasitar e educar
os adolescentes fora
da escola através das
unidades sanitárias,
SAAJ e brigadas
móveis.

Meta
(resultado)

Executor

50%
adolescente
s das
escolas
capacitados
em
educação
aos pares

DPEC

OE

%
Adolescente
s
susplement
ados nas US
DPS
% de
adolescente
s
desparasita
dos nas US
1.2.1.1
12 Palestras
Realizar palestras
anuais (60
sobre saúde sexual e nos 5 anos)
reprodutiva para
nas escolas
adolescentes e Jovens 100 alunos DPEC
com enfoque para os por
riscos e
palestra.
consequências de
gravidez precoce.

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

2016
DANIDA

0

360,92

321,09

450,08

500,00

2 000,00

825,00

4 500,00

1 500,00

2 000,00

1 510,00

2 500,00
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Objectivo
Específico

Resultado
1.2.2
Casamentos
prematuros das
raparigas
adolescentes
reduzidos

1.3
Fortalecida a
educação
nutricional nos
diferentes níveis
de ensino como
parte do
currículo
escolar,
incluindo nos
currículos de
alfabetização

1.3.1
Adolescentes
educados sobre
a nutrição

Actividades
1.2.2.1
Realizar campanhas
educativas para o
público em geral (dia
da mulher, dia da
mae, etc) para criar
uma consciência
pública maior sobre
as implicações
negativas do
casamento precoce.
1.2.2.2
Mobilizar as
lideranças locais para
que apoiem nas
sensibilização da
população sobre a
problematica dos
casamentos
prematuros.

Meta
(resultado)

2016

Executor
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

1 campanha
anual (5 nos DPMAS
5 anos)

350,00

Pelo menos
1 líder local
aborda este
assunto nos
seus
DPMAS
encontros
com a
população/
distrito/ano

1 500,00

1.3.1.1
Realizar encontros de
sensibilização (Formar
Formadores) à DPEC e
SDEJT sobre os
100% dos
assuntos de nutrição departamen
DPS
tos da DPEC
e SDEJT

111,48

3 500,00

750,00

900,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

1.3.1.2
Aprovar e lançar o
maual sobre nutrição
1.3.1.3
Reproduzir e
distribuir manuais
1.3.1.4
Fazer a supervisão do
processo da
introdução da
disciplina de nutrição
nas escolas
1.3.2
1.3.2.1
Escolas fazem
Educar os
educação
adolescentes sobre os
nutricional
valores nutritivos das
incentivando a verduras e vegetais e
produção de
sua importância,
hortas escolares especialmente para as
mulheres na gravidez,
lactação e na
prevenção da
desnutrição crónica

Meta
(resultado)

2016

Executor
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

Lançados os
Manuais do MEDH
1⁰ a 3⁰ ciclo
10.000
manuais

DPEC

100

DPEC

100%
adolescente
s educados

DPEC

100% dos
1.3.2.2
alunos têm
Realizar aulas práticas
DPEC
noção sobre
de hortas nas escolas.
hortas
Subtotal 1

565,00

2 724,00

54 000,00

6 000,00

3 500,00

54,60

334,33

250,00

4 500,00

1 000,00

300,00

25,00

821,69

1 730,53

2 500,00

1 900,00

7 349,25

450,00

1 815,3

110,00

1 000,00

1 700,00

513,00

1 921,37

4 723,87

5 314,53

79 650,00

18 085,00

14 162,25
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2. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil, antes e durante a gravidez e lactação
Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Objectivo
Meta
Resultado
Actividades
Executor
Específico
(resultado)
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
OE
DANIDA
Outros
2.1
2.1.1
2.1.1.1
Deficiência de
Todas as
Realizar o suplemento
50%
micronutrientes mulheres
com cápsulas de
Mulheres
e anemia
grávidas tomam multimicronutrientes
recebem
reduzida antes, no mínimo 180 para as mulheres
2 470,58
3 500,00
750,00
multimicron
DPS
cápsulas de
durante a
grávidas (180 cápsulas)
utrientes no
micronutrientes e no pós-parto (90
gravidez e
1 ano, 100%
durante a
lactação
cápsulas) através dos
no 5 ano.
gravidez e 90
serviços de saúde e
cápsulas de
APEs.
micronutrientes 2.1.1.2
1)- 75% dos
depois do parto. Realizar Campanhas de Lideres
sensibilizacao aos
Comunitário
lideres comunitarios,
s por
directores das escolas, distrito
750,00
SDSMAS
sobre a importancia
2)- 100%
das consultas pre
dos
natais e consumo de
directores
alimentos ricos em
das escolas
ferro
por distrito
2.1.2
2.1.2.1
100%
Todas as
Realizar o suplemento
Mulheres
mulheres no
com vitamina A para as
nas
pós-parto
mulheres no pós-parto,
consultas
5 000,00
500,00
DPS
tomam uma
incluindo as mulheres
CPP
cápsula de
que tiveram o parto
80%
vitamina A
institucional e as
Mulheres no
mulheres que tiveram
pós parto
o parto em casa.
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Objectivo
Específico

2.2
Infecções
controladas
antes e durante
a gravidez

Resultado

Actividades

Meta
(resultado)

2.1.3
Promoção do
consumo do Sal
Iodado

2.1.3.1
Realizar campanhas de 100% do sal
comercializ
sensibilização do
do é iodado
consumo do Sal Iodado

2.1.4
Mães não
voltam a
engravidar
antes de pelo
menos dois
anos

2.1.4.1
Realizar formações aos
Lideres Comunitários
sobre o PF
2.1.4.2
Oferecer
aconselhamento e
métodos
contraceptivos nas US
para o controlo do
espaçamento entre as
gravidezes, durante 2
anos, após o primeiro
parto.
2.2.1.1
Adquirir e distribuir as
redes mosquiteiras de
forma sistemática a
todas as familias do
grupo alvo
2.2.1.2
Criar comités de gestão
na distribuição e
verificação do uso das
redes mosquiteiras nas
familias do grupo alvo

2.2.1
Todas as mães
além de tomar
suplementos de
multimicronutie
ntes tomam
medidas
necessárias para
controlar as
infecçoes que
causam anemia.

2016

Executor
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

DPS

250,00

250,00

SDSMAS

1 500,00

750,00

100%
Mulheres
aconselhada SDSMAS
s em PF no
pós- parto

3 500,00

50% LC por
distrito e
100% no
último ano

30.000
redes
distribuidas

SDSMAS

30 comités
de Gestão
por distrito

SDSMAS

1 200,00

15 500,00

20 000,00

750,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

Meta
(resultado)

2.2.1.3
Controlar
rigorosamente as fichas Todas US
de stocks de
medicamentos
2.2.1.4
Requisição antempada
de medicamentos de
Todas US
forma a evitar a
ruptura de stocks
2.2.1.5
Ofrecer Tratamento
Intermitente
Preventivo (TIP) da
malária durante a
gravidez
2.2.1.6
Fazer o tratamento
anti-retroviral (TARV)
para as mulheres
vivendo com HIV/SIDA
2.2.1.7
Fazer tratamento das
Infecções de
Transmissão Sexual
(ITS), caso seja
necessário.

2016

Executor
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

SDSMAS

500,00

SDSMAS

Todas as
mulheres
grávidas
fazem TIP
Malária
(menos as
HIV+)

SDSMAS

500,00

Segundo
programa
HIV

SDSMAS

2 126,00

25 000,00

Segundo
programa
SSR

SDSMAS

350,00

11 000,00

1 000,00

5 500,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
2.2.1.8
Realizar a
desparasitação da
mulher grávida nas
unidades sanitárias e
através dos APEs

2.3
Aumento do
ganho do peso
na gravidez

2.3.1
Mulheres
grávidas
devidamente
aconselhadas a
fazerem
controlo prenatal e
suplemento se
necessário.

2.4.1
Mulheres
grávidas e
adolescentes
adoptam
medidas de
prevenção de
doenças

2.3.1.1
Diagnosticar
correctamente as
Mulheres com ganho
de peso insuficiente
nas CPN
2.3.1.2
Suplementar as
Mulheres Grávidas com
ganho de peso
insuficiente com CSB
2.3.1.3
Criar grupos de mães
para apoiar as
mulheres gravidas
2.4.1.1
Sensibilizar as familias
do grupo alvo a usarem
medidas de
potabilização de água
(ferver a água, uso de
certeza e outros)

Meta
(resultado)

2016

Executor
OE

100%
Mulheres
gravidas
recebem
SDSMAS
pelo menos
1
desparasitaç
ão.

DANIDA

250,00

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

6 000,00

750,00

2.200
grávidas
SDSMAS
diagnosticad
as

3 000,00

2.200
suplementa
das

SDSMAS

2 500,00

500,00

100 grupos
de mães em
toda a
província

SDSMAS

750,00

1 500,00

350,00

750,00

20
sensibilizaçõ SDSMAS
es

165,52
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
2.4.1.2
Treinar as mulheres a
preparar sais de
rehidratação oral
2.4.1.3
Assegurar a distribuição
continua do SRO nas escolas
2.4.1.4
Treinar os professores no
tratamento da diarreia
2.4.1.5
Distribuir o SRO e o Zinco
nas escolas
2.4.1.6
Monitorar os professores
nas escolas no tratamento
da diarreia

Meta
(resultado)

2016

Executor
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

10
treinamento SDSMAS
s

500,00

1 900,00

10
distribuiçõe
s

SDSMAS

4 500,00

1 000,00

1512
professores

SDSMAS

2 500,00

3 400,00

90 escolas

SDSMAS

1 500,00

1 300,00

1512
professores

SDSMAS

3 500,00

2.4.1.7
Sensibilizar o grupo alvo a
15
construir sistema de
lavagem das mãos (TIP-TAP)

SDSMAS

2.4.1.8
Organizar jornadas de
limpezas

10

SDSMAS

850,00

20

SDSMAS

1 300,00

1 500,00

100 750,00

15 150,00

2.4.1.9
Reunir com grupo alvo para
discutir as práticas de
higiene
Subtotal 2

150,26

5 696,58

315,78 2 200,00

750,00

300,00

20 000,00
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3. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros 2 anos de vida
Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Objectivo
Meta
Resultado
Actividades
Executor
Específico
(resultado)
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
OE
DANIDA
Outros
3.1
3.1.1
3.1.1.1
Todas as mães
US e
Realizar debates e
fazem
Comunidades
emissão de SPOTs
750,00
aleitamento
estão
radiofonicos incluindo 35 debates SDSMAS
materno
sensibilizadas,
a tradução sobre a
exclusivo (AME) equipadas e
importância de
nos primeiros 6 capacitadas
aleitamento Materno
meses de vida
para promover 3.1.1.2
da criança
e apoiar o AME. Realizar palestras sobre
a Importância do
15 mulheres
1 950,00
2 500,00
aleitamento materno
SDSMAS
por palestra
exclusivo nas
comunidades (APEs e
Líders Comunitários?)
3.1.1.3
Formação de Parteiras
10
Tradicionais sobre
650,00
900,00
Parteiras/
SDSMAS
como apoiar a mãe a
distrito
fazer AME durante os 6
primeiros meses.
3.1.1.4
Distribuir material de
IEC sobre a importância
do AME até 6 primerios
meses

100% US
distritais
SDSMAS
com mateial
IEC

350,00

850,00
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Objectivo
Específico

3.2
Todas as
crianças de 6-24
meses recebem
alimentação
complementar
adequada

3.3
Deficiências de
micronutrientes
e parasitas
reduzidas em
crianças dos 11 59 meses

Resultado

3.2.1
Todas crianças
seguem o
padrão de
crescimento
adequado

Actividades
3.1.1.5
Criar grupos de mães
nas comunidades para
apoiarem outras mães
com crianças menores
de 6 meses de idade a
serem capazes de fazer
AME nos seus bebés
nos primeiros 6 meses.
3.2.1.1
Adquirir e distribuir os
alimentos necessários
para a suplementação
e tratamento de
desnutrição em
crianças desnutridas
3.2.1.2
Realizar palestras sobre
nutrição e Fazer
demonstrações de
papas enriquecidas
3.2.1.3
Formar famílias
modelo em materia de
nutrição
3.3.1.1
Dar semestralmente
suplemento com
vitamina A a todas as
crianças entre 6-59
meses de idade

Meta
(resultado)

Executor

100% US
distritais
com pelos
menos 1
grupo de
mães

SDSMAS

100% US
com
internament
o tem
tratamento

OE

100%
Crianças
com
vitamina A
todos os
anos duas
vezes

DANIDA

DPS

15 mulheres
SDSMAS
por palestra

30 familias
por distrito

2016

SDSMAS

SDSMAS

2 892,64

767,63

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

500,00

750,00

3 000,00

750,00

4 500,00

1 950,00

450,00

600,00

1 750,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
3.3.1.2
Desparasitar,
semestralmente, todas
as crianças de 11-59
meses nos serviços de
saúde, através dos
APEs e das vrigadas
móveis.
Subtotal 3

Meta
(resultado)

Executor

100%
ciranças
desparasita
das

SDSMAS

2016
OE

DANIDA

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

3 500,00

4 525,54

767,63

0,00

17 400,00

8 300,00

0,00

4. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer as actividades dirigidas aos agregados familiares, para a melhoria do acesso e utilização de alimentos de alto valor
nutritivo
Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Objectivo
Meta
Resultado
Actividades
Executor
Específico
(resultado)
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
OE
DANIDA
Outros
4.1
Animais de pequena especie (galinha do mato, vondwe, cabritos, patos…)
Produção local 4.1.1.
4.1.1.1
de alimentos
Aumentada a
Identificar famílias para
com alto valor
produção e
o fomento de animais
567,76
50,00
750,00
2000
SDAE
nutritivo e
consumo de
de pequena espécie
utilizados pelas alimentos locais como fonte de proteina
famílias mais
de alto valor
aniamal.
desfavorecidos nutritivo
4.1.1.2
Sensibilizar as familias
para conparticiparem
na construção de
capoeiras/ currais no
fomento de animais de
pequena espécie

65

SPER/SD
AE

50,00

90,49

50,00

300,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
4.1.1.3
Capacitar as familias
identificadas no
maneio sanitário e
reproductivo de
animais de pequena
espécie
4.1.1.4
Distribuir os animais de
fomento a 2000
famílias
4.1.1.5
Monitorar e assistir as
famílias beneficíarias.

2016

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

Meta
(resultado)

Executor

65

SPP/
SDAE

1 459,84

900,00

3 000,00

10.000

SPP/
SDAE

1 735,00

500,00

7 000,00

60

SPP/
SDAE

647,46

1 500,00

1 800,00

78,48

50,00

400,00

50,00

300,00

750,00

3 000,00

OE

150,00

DANIDA

Piscicultura
4.1.1.6
Identificar/criar
associações para a
produção de peixe em
cativeiro
4.1.1.
Aumentada a
4.1.1.7
produção e
Sensibilizar os
consumo de
beneficiários para
alimentos locais comparticipação na
de alto valor
construção dos
nutritivo
tanques e concessão de
áreas para o efeito
4.1.1.8
Construír tanques
piscícolas

33

DPP/
SDAE

50,00

33

DPP/
SDAE

35,00

66

DPP/
SDAE

1 380,95
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
4.1.1.9
Capacitar os
beneficiários em
matéria de piscicultura
4.1.1.10
Povoar os tanques
4.1.1.11
Assistir e monitorar os
criadores.

2016

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

Meta
(resultado)

Executor

33

DPP/
SDAE

300,00

438,69

750,00

6 000,00

396.000

DPP/
SDAE

500,00

1 424,68

1 480,00

1 500,00

60

DPP/
SDAE

200,00

671,88

3 000,00

1 500,00

OE

DANIDA

Propagaçao da Moringa e demonstraçoes culinarias
4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais
de alto valor
nutritivo

4.1.1.12
Produzir e distribuir
mudas de moringa
4.1.1.13
Realizar
demonstrações
culinárias

12000

SDAE

331,92

500,00

1 500,00

40

SDAE

48,67

400,00

1 500,00

50,00

300,00

500,00

1 500,00

10 000,00

500,00

3 000,00

20 000,00

Semente melhorada
4.1.1.14
Sensibilizar
camponeses para
produzir sementes.
4.1.1.
4.1.1.15
Aumentada a
Criar as condições
produção e
técnicas para produção
consumo de
de sementes e material
alimentos locais
vegetativo.
de alto valor
4.1.1.16
nutritivo
Promover uso da
semente melhorada
através de feiras de
sementes

11

SPA/
SDAE

SPA/
SDAE

55

SPA/
SDAE

2 369,00

1 814,52
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades

4.1.1.
Aumentada a
produção e
consumo de
alimentos locais
de alto valor
nutritivo

4.1.1.17
Melhorar as condições
de irrigação e
abeberamento do gado

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Meta
Executor
(resultado)
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
OE
DANIDA
Outros
Água para irrigação e abeberamento de animais
2016

1075 ha
irrigados

DPA/
PROSUL/
SDAE

12 000,00

158,30

30 000,00

60 000,00

5 800,00

18 000,00

35 000,00

25 000,00

Aumento da disponibiliadade e acesso aos alimentos
4.1.1.18
4.1.1.
Promover a agricultura
Aumentada a
comercial e produtos
produção e
diversificados
consumo de
4.1.1.19
alimentos locais
Diversificar e melhorar
de alto valor
as prácticas de produção
nutritivo
agrária
4.2
4.2.1.
4.2.1.1
Reforçada a
Agregados
Identificar e sensibilizar
capacidade dos familiares
os beneficiários para
agregados
vulneraveis à
melhorar as condições
familiares
InSAN
de armazenamento de
vulneráveis à
preparados para cereais e feijões.
Insegurança
melhor
4.2.1.2.
Alimentar e
processar,
Melhorar as condições
Nutricional
armazenar e
de armazenamento de
(InSAN) para
utilizar os
cereais e feijões
processarem e
alimentos
4.2.1.3
armazenarem
Capacitar os
adequadamente
beneficiários na
os alimentos.
secagem e conservação
de cereais

4 pomares, 3
aviarios, 900
ton frango,
30000 dúzias
de ovos

500

CEPAGRI
/ SDAE

SPER/
SDAE

65

SPER/
DPIC/
SDAE

2000
famílias

SPER/
DPIC/
SDAE

30
capacitaçõ
es/ 2000
famílias

SPER/
DPIC/
SDAE

300,00

4 672,0

200,00

10 233,30

667,20

50,00

400,00

1 000,00

4 000,00

500,00

2 000,00
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Objectivo
Específico

Resultado

Actividades
4.2.1.4
Capacitar os
beneficiários em
matéria de secagem e
conservação de
amendoim
4.2.1.5
Capacitar os
beneficiários em
matéria de secagem e
conservação de feijões
4.2.1.6
Assistir e monitorar os
beneficiários
4.2.1.7
Habilitar e capacitar
produtores em matéria
de processamento de
produtos agrários

2016

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

Meta
(resultado)

Executor

30
capacitações
/ 2000
famílias

SPER/
DPIC/
SDAE

500,00

2 000,00

30
capacitações
/ 2000
famílias

SPER/
DPIC/
SDAE

500,00

2 000,00

60

SPER/
DPIC/
SDAE

2 500,00

2 500,00

12
capacitações
/ 60
beneficiário
s

SPER/
DPIC/
SDAE

20 000,00

4 000,00

OE

DANIDA

242,20

8 750

688,33

175,00
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Objectivo
Específico
4.3
Aumentada a
oferta e o
consumo de
alimentos
fortificados nas
comunidades,
em particular o
sal ioda

Resultado
4.3.1.
Comunidades
mobilizadas
para
consumirem
regularmente
sal iodado
4.3.2.
Alimentos
fortificados com
micronutrientes
essenciais
disponíveis no
mercado

Actividades

Meta
(resultado)

4.3.1.1
Sensibilizarprodutores 100% do sal
e comerciantes do sal comercializ
sobre a importância da do é iodado
adição do Iodo no sal
4.3.2.1
Promover a
Fortificação de
alimentos ( fortificar a
farinha de milho e
mandioca com moringa
e outros, testar e
aprovar )
Subtotal 4

2

2016

Executor

DPIC/
SDAE

OE

DANIDA

688,09

592,21

Orçamento (1000 MT)
Total(2015 -2019)
Parceiros
Outros
OE
DANIDA
Outros

DPIC/
privados

30 314,09

13 038,58

10 408,30

1 200,00

2 500,00

600,00

5 500,00

108 680,00

58 250,00

135 000,00
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5. OBJECTIVO estratégico : Fortalecida a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição
Objectivo
Específico
5.1
Recursos
humanos
responsáveis
pela nutrição a
nível nacional,
provincial e
distrital
capacitados.

Resultado
5.1.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos

Actividades

5.1.1.1
Realizar supervisões
em serviço nas
Unidades Sanitárias
5.1.1.2
Sensibilizar os médicos
e técnicos de saúde
Responsáveis
sobre a importância da
pela nutrição
avaliação do estado
capazes de gerir nutricional das crianças
adequadamente internadas por outras
actividades de
causas que a
redução da
desnutrição
desnutrição.
5.1.1.3
Identificar e adquirir
material necessário
para o diagnóstico e
tratamento da
desnutrição em
crianças.
5.1.1.4
Realizar uma formação
de diagnóstico e
tratamento da
desnutrição em criança

Meta
(resultado)

Executor

1 supervisão
anual por
distrito

DPS

13 médicos
e 26
técnicos de
saúde
sensibilizad
os
anualmente

DPS

100%
material
necessário

DPS

13 médicos
e 26
técnicos de
saúde
formados

DPS

OE

181,60

Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Parceiros
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros
226,20

750,00

350,00

600,00

250,00

2 270,03

350,00

1 500,00

650,73

7 000,00

6 000,00
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Objectivo
Específico
5.2
Profissionais dos
sectores de
saúde,
segurança
alimentar e
educação
capacitados em
alimentação e
nutrição

Resultado
5.2.1
Materiais
didácticos e
métodos de
capacitação
estabelecidos.
Profissionais da
saúde,
segurança
alimentar e
educação
capazes de
realizarem
aconselhamento
e actividades de
nutrição.

Actividades

Meta
(resultado)

Executor
OE

5.2.1.1
Avaliar o nível do
conhecimento dos
professores em matéria
de nutrição (Realização
de jornadas
pedagogicas entre ZIPs
e distritos)

1 avaliação
por escola:
4
professores/
escola
DPEC
primária e
10 por
escola
secundária
5.2.1.2
1) 1
Capacitar em matéria
capacitação
de nutrição os
por ano em
professores das escolas 5 anos
DPEC

105,00

Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Parceiros
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros

691,15

51,00

250,00

950,00

921,89

550,00

500,00

3 900,00

425,00

142,41

340,00

300,00

2 500,00

711,60

4 902,41

941,00

9 750,00

15 450,00

500,00

2) 250
professores
capacitados
5.2.1.3
Apoiar as escolas na
promoção de hortas
escolares, adquirir
100 escolas
material para aulas
práticas de horticultura

Subtotal 5

DPEC

500
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6. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a capacidade nacional para advocacia, coordenação, gestão e implementação progressiva do Plano de Acção de
Nutrição
Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Objectivo
Meta
Resultado
Actividades
Executor
Específico
(resultado)
Parceiros
Parceiros
OE
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros
6.1
6.1.1
6.1.1.1
12
Estabelecido um Grupo de
Garantir a coordenação encontros
grupo técnico de coordenação
das actividades do
anuais com
coordenação
criado com pelo PAMRDC (Reuniões do 75% dos
549,53
50,00
100,00
SETSAN P
multissectorial a menos 1 ponto GT-PAMRDC )
membros
nível provincial focal de cada
participando
instituição.
(60 em 5
anos)
6.1.1.2
Participar de Reuniões
Nacionais de
Coordenação do
PAMRDC
6.1.1.3
Realizar reuniões
semestrais e anuais
para o balanço das
actividades do
PAMRDC
6.2
6.2.1
6.2.1.1
Plano de Acção Grupo de gestão Assegurar a
progressivament criado com pelo participação dos
e implementada menos 1 PF de distritos na planificação
cada instituição das actividades do
a nivel distital.
PAMRDC
Subtotal 6

2 anuais

SETSAN P

108,02

40,00

300,00

2 anuais

SETSAN P

212,10

500,00

1 500,00

1
assessoria/ SETSAN P
ano/ distrito

615,95

250,00

600,00

840,00

2 500,00

0,00

1 485,6

0,00

0,00
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7. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Garantir a monitoria e avaliação do Plano de Acção
Objectivo
Específico
7.1
Gestão
adequada das
actividades de
Segurança
Alimentar e
Nutricional na
província.

Resultado
7.1.1
Criar um
sistema de
vigilância
alimentar e
nutriconal que
providencie
informação
fiável sobre SAN
de forma
regular e
atempada

Actividades
7.1.1.1
Expandir os postos
sentinela de vigilância
nutricional para todos
os distritos e todas as
Unidades Sanitárias
que fazem o controlo
do crescimento
7.1.1.2
Capacitar os membros
do SETSAN-P e
técnicos distritais sobre
monitoria, avaliação e
advocacia no âmbito de
PAMRDC

Meta
(resultado)

Executor

11

SDSMAS

1) 6
capacitaçõe
s

1 800,00

7 500,00

10 000,00

SETSAN P

231,63

500,00

1 000,00

SETSAN P

1 041,50

2 500,00

6 500,00

2) 144
técnicos

7.1.1.3
Adquirir Equipamento
Básico Completo de
Escritório e meios de
transporte
7.1.1.4
Alocar no SETSAN-P
pessoal técnico
essencial
7.1.1.5
Garantir a
implementação do
PAMRDC de forma
coerente e realistica

OE

Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Parceiros
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros

3 técnicos

DPA

4
supervisões
anuais/ 1 SETSAN P
auditoria
anual

5 760,00

1 029,41

500,00

1 750,00
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Objectivo
Específico
7.2
Melhorada a
disponibilidade
da informação
atempada e
desagregada
sobre SAN na
província.

Resultado
7.2.1
Disponibilizada,
de forma
regular e
atempada,
informaçao
sobre SAN a
todos os níveis e
para todos

Actividades

Meta
(resultado)

7.2.1.1
1 relatório
Disponibilizar
por
informação
trimestre
atempadamente ao
SETSAN Central
7.2.1.2
Realizar troca de
4
experiências com
outros GT's de
PAMRDC
7.2.1.3
Produzir e divulgar
informação sobre boas
1500
práticas de nutrição,
saúde e higiene
Subtotal 7

Executor
OE

Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Parceiros
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros

SETSAN P

SETSAN P

158,30

SETSAN P

628,30

1 800,00

3 089,14

750,00

250,00

75,00

210,00

1 800,00

0,00

17 585,00

21 510,00

0,00
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8. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as condições de saneamento básico e acesso a água potável
Objectivo
Específico
8.1
Aumento de
cobertura de
abastecimento
de água potável

8.2
Melhorar o
saneamento
básico do meio

Resultado
8.1.1
Fontes de
água
existentes
reabilitadas e
funcionais às
comunidades

8.2.1
Saneamento
do meio
básico
melhorado

Actividades
8.1.1.1
Identificar e avaliar as
fontes de água
existentes
8.1.1.2
Reabilitar / construir
fontes de água
8.1.1.3
Identificar e avaliar os
comités de gestão de
água existentes
8.1.1.4
Revitalizar e capacitar
os comités na gestão
das fontes de água
8.1.1.5
Realizar supervisão
das fontes de agua
reabilitadas
periodicamente.
8.2.1.1
Ensinar a construir e
usar as latrinas e a
prática de higiene
individual e colectiva
Subtotal 8
Total

Total (OE e Parceiros)

Meta
(resultado)

Execut
or

4 avaliações

DPOPH
/SDPI

300 Fontes

DPOPH
/SDPI

4 avaliações

DPOPH
/SDPI

80 Comités

DPOPH
/SDPI

20
supervisões

DPOPH
/SDPI

OE

Orçamento (1000 MT)
2016
Total(2015 -2019)
Parceiros
Parceiros
OE
DANIDA
Outros
DANIDA
Outros
57,92

250 000,00

50.000
familias com DPOPH
latrinas
/SDPI
novas

280,00

250,00

300 000,00

9700,00

850,00

650,00

408,68

7 600,00

2 900,00

230,75

3 500,00

1 500,00

1 710,01

3 500,00

1 750,00

10 337 ,00

16 750,00

104 337,00

2 119,56

92 000,00

250 000,00

4 526,92

92 000,00

315 750,00

294 969,18

32 849,93

110 863,83

650 385,00

438 682,94 MT

94 000,00

155 995,00 273 999,25
1 080 379,25 MT
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10. Resumo geral do orçamento por objectivo estratégico
Orçamento (1000 MT)
Ordem

1

2

3

4
5

6
7
8

2016

OBJECTIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer as actividades com impacto
no estado nutricional dos
adolescentes
Fortalecer as intervenções com
impacto na saúde e nutrição das
mulheres em idade fértil, antes e
durante a gravidez e lactação
Fortalecer as actividades nutricionais
dirigidas às crianças nos primeiros 2
anos de vida
Fortalecer as actividades dirigidas aos
agregados familiares, para a melhoria
do acesso e utilização de alimentos de
alto valor nutritivo
Fortalecida a capacidade dos recursos
humanos na área de nutrição
Fortalecer a capacidade nacional para
advocacia, coordenação, gestão e
implementação progressiva do Plano
de Acção de Nutrição
Garantir a monitoria e avaliação do
Plano de Acção
Melhorar as condições de saneamento
básico e acesso a água potável
Total

Total (2015 -2019)

OE

DANIDA

Outros

Total

1 921,37

4 723,87

5 314,53

11 959,77

OE

DANIDA

Outros

Total

79 650,00

18 085,00

14 162,25

111 897,25

5 696,58

315,78

2 200,00

8 212,36

100 750,00

15 150,00

20 000,00

135 900,00

4 525,54

767,63

0,00

5 293,17

17 400,00

8 300,00

0,00

25 700,00

30 314,09

13 038,58

10 408,30

53 760,97

108 680,00

58 250,00

135 000,00

301 930,00

711,60

4 902,41

941,00

6 555,01

9 750,00

15 450,00

500,00

25 700,00

0,00

1 485,60

0,00

1 485,60

840,00

2 500,00

0,00

3 340,00

1 800,00

3 089,14

0,00

4 889,14

17 585,00

21 510,00

0,00

39 095,00

250 000,00

4 526,92

92 000,00

346 526,92

315 730,00

16 750,00

104 337,00

436 817,00

294 969,18

32 849,93

110 863,83

438 682,94

650 385,00

155 995,00

273 999,25

1 080 379,25
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