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PREFÁCIO
A desnutrição crónica é reconhecida como um indicador de qualidade do capital
humano de um país. Em Moçambique, 43% das crianças sofrem de Desnutrição
Crónica, sendo responsável por um terço das mortes em crianças menores de cinco anos
(IDS, 2011), Este índice manteve-se estacionário quando comparado o Relatório do
Estudo de Base de SAN (SETSAN,2013).
Além de ser um dos factores responsáveis pela mortalidade infantil, a desnutrição
crónica compromete o desenvolvimento físico, mental e cognitivo das crianças. Se o
diagnóstico e o tratamento destas crianças não forem efectuados até os seus 02 anos de
idade, suas consequências serão irreversíveis. Neste caso, teremos adultos incapazes de
atingir o seu potencial pleno, comprometendo a produtividade e o desenvolvimento do
país. Em 2004, foram estimados em USD 110 milhões por ano os custos da não
correcção da Desnutrição Crónica em termos de perdas da produtividade (PAMRDC,
2010)
Na província Nampula, 49,5% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição
crónica, considerada pela OMS como situação grave de desnutrição crónica. Portanto,
uma em cada duas crianças menores de 5 anos não consegue atingir o seu potencial de
crescimento físico, mental e cognitivo. A Insegurança Alimentar e Nutricional crónica
afecta a 23,2% dos Agregados Familiares e 55% possuem uma dieta adequada
(SETSAN, 2013).
O Governo da Provincia de Nampula, reconhece que a desnutrição crónica como sendo
um problema grave de Saúde Pública e, por isso, mobilizou os diferentes sectores do
Governo, Sociedade Civil, Sector Privado, Parceiros de Cooperação e de
Desenvolvimento para elaboração do presente Plano de Acção Multissectorial para a
Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC) da Provincia de Nampula 2015-2019, o
qual será submetido á aprovação do Governo Provincial na sua VIIIa Sessão Ordinária
de 20 de Julho de 2015.
O PAMRDC da Provincia de Nampula, apresenta um pacote de
actividades/intervenções com objectivos estratégicos prioritários e sectoriais que, ao
longo de um período de cinco anos, deverá contribuir para reduzir em até 35% os
índices de prevalência actual da desnutrição crónica.
Existem evidências de ser possível reduzir significativamente a desnutrição crónica em
um período de cinco anos, mas, para que isso aconteça, torna-se urgente o compromisso
e envolvimento efectivo dos diversos sectores governamentais e não governamentais no
desenvolvimento de planos operacionais sectoriais. Com base neste plano e na alocação
de recursos será possível acelerar os progressos já alcançados nesta área.
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Nampula, Julho de 2015.

O Governador da Provincia de Nampula

___________________________
Jorge Borhe

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Para uma resposta acelerada para a Redução da Desnutrição Crónica
da Província de Nampula
Nós, o Governo da Província da Nampula, Parceiros de Desenvolvimento e
membros da Sociedade Civil e do Sector Privado, reunidos hoje, dia 20 de
Julho de 2015, na Sala de Sessões do Órgão, na VIIIª Sessão Ordinária do
Governo Provincial, cujo um dos objectivo foi a aprovação do Plano de Acção
Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica da província de
Nampula,
Reconhecendo que a Desnutrição Crónica é um problema principal de Nutrição
que afecta as crianças da província de Nampula e que a sua resolução requer
uma abordagem multissectorial,
Preocupados com o facto de a Desnutrição ser responsável por mais de um
terço da mortalidade infantil, comprometendo assim o alcance dos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio, e seu impacto negativo para o
desenvolvimento sócio – económico dos agregados familiares, comunidade,
localidade, posto administrativo, distrito e por fim da Província,
Lembrando e reafirmando o compromisso assumido 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,
6

Reconhecendo que a redução da pobreza é uma prioridade do Governo e que
existe uma forte ligação entre a redução da pobreza, a insegurança alimentar e
nutricional e a desnutrição crónica,
Tomando em consideração as oportunidades que se apresentam,
nomeadamente: o engajamento político nacional, as intervenções custo
eficazes e com base em evidências científicas, as iniciativas globais e o
engajamento dos parceiros nacionais e internacionais,
Reconhecendo que o Direito à Alimentação Adequada é um Direito Humano
fundamental,
Nós nos comprometemos e focalizaremo-nos nos Objectivos e Resultados
presentes neste plano no sentido de reduzir os Índices de 50% em 2015 até
35% em 2019.
O Plano será destinado as raparigas na sua adolescência (10-19 anos), as
mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação e as crianças
nos primeiros dois anos de vida. A determinação deste grupo alvo visa priorizar
as acções sensíveis e específicas à nutrição, dado que só assim será possível
alcançar resultados rápidos e combater as causas da desnutrição crónica.
Estes grupos serão priorizados por representarem a “janela da oportunidade”,
onde a desnutrição crónica se desenvolve e pode ser revertida.
Nós, o Governo da província de Nampula, Parceiros de Desenvolvimento e
membros da Sociedade Civil e do Sector Privado, pelo presente aprovamos o
conteúdo desta “Declaração de Compromisso para uma Resposta Acelerada
para a Redução da Desnutrição Crónica na província de Nampula”.

Nampula, 20 de Julho de 2015.
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Mapa 1: Mapa da província de Nampula

Tabela 1: Sumário dos Indicadores da Província
Indicadores

Índice

Fonte

5.008.793
habitantes

INE, 2007 projecções para
2015

População no quintil mais baixo de riqueza

27,8%

IDS, 2011

População no quintil mais alto de riqueza

11,5%

IDS, 2011

Homens que não completaram o ensino primário

55,7%

IDS, 2011

Mulheres que não completaram o ensino primário

52,6%

IDS, 2011

Agregados Familiares em situação de SAN segura

21,3%

SETSAN, 2013

Agregados Familiares em situação de SAN
moderada

24,8%

SETSAN, 2013

Agregados Familiares em situação de SAN severa

1,8%

SETSAN, 2013

Socioeconómicos
População total da Província

Insegurança Alimentar e Nutricional
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Agregados Familiares em situação de InSAN
crónica

23,2%

SETSAN, 2013

Agregados Familiares em situação de InSAN
aguda

3,2%

SETSAN, 2013

Anemia em mulheres dos 15-49 anos

51,5%

IDS, 2011

Mulheres grávidas que dormem debaixo de rede
mosquiteira tratada com Insecticida de Longa
Duração

79,3%

IDS, 2011

Mortalidade infantil

41/1000

IDS, 2011

Mortalidade pós-infantil

2/1000

IDS, 2011

Mortalidade infanto-juvenil

67/1000

IDS, 2011

Malária em crianças de 6-59 meses

43,3%

IDS, 2011

Anemia em crianças de 6-59 meses

12,6%

IDS, 2011

Diarreia em crianças menores de 5 anos

10,3%

IDS, 2011

Crianças menores de 5 anos que dormem debaixo
de Rede Mosquiteira Tratada com Insecticida de
longa Duração

71,3%

IDS, 2011

93,1%

IDS, 2011

5%

IDS, 2011

3,5%

IDS, 2011

53,3%

IDS, 2011

Índice

Fonte

Índice

Fonte

Crianças de 6-59 meses com baixa altura para
idade – Desnutrição crónica

55,3%

IDS,2011

49,5%

SETSAN, 2013

Crianças de 6-59 meses com baixo peso para
altura – Desnutrição aguda

6,5%

IDS,2011

12%

SETSAN, 2013

Crianças de 6-59 meses com baixo peso para
idade – Desnutrição geral

15,5%

IDS,2011

30,9%

SETSAN, 2013

Saúde Materna

Saúde Infantil

Saúde Sexual e Reprodutiva
Mulheres que possuem conhecimento sobre
qualquer método contraceptivo
Mulheres casadas/unidas entre 15-49 anos que
usam algum método contraceptivo moderno
Mulheres de 15-19 anos grávidas ou com um
filho
Partos institucionais
Indicadores
Nutrição Infantil
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Crianças com baixo peso ao nascer (inferior a 2,5
Kg)

17%

IDS,2011

__

__

Duracao mediana (em meses) do aleitamento
materno exclusivo em crianças menores de 6
meses de idade

0,6 meses

IDS,2011

__

__

Aleitamento materno exclusivo em crianças
menores de 6 meses de idade
Crianças de 6-25 meses que consumiram
alimentos ricos em vitamina A

__

__

41%

SETSAN, 2013

67,1%

IDS,2011

53%

SETSAN, 2013

38,8%

IDS,2011

35%

SETSAN, 2013

__

__

55%

SETSAN, 2013

5,4%

IDS,2011

__

__

21,5%

IDS,2011

17%

SETSAN, 2013

Crianças de 6-25 meses que consumiram
alimentos ricos em ferro
Água e Saneamento do meio
Agregados Familiares que usam fontes de água
segura
Agregados Familiares com lugar de lavar as mãos
Agregados Familiares que possuem latrinas
melhoradas

Siglas e acrónimos
AF
AME
DASACM
DEDHCM
DICCM
DMASCM
DOPHCM
IDPPE
DSCM
ESAN
FAO
GTPARMRDC
HIV e SIDA
IDS
IEC
INAS
INE
INGC
INS
INSIDA
MICS
MISAU

Agregado Familiar
Aleitamento Materno Exclusivo
Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar da Cidade de Maputo
Direcção de Educação e Desenvolvimento humano Cidade de Maputo
Direcção Provincial de Indústria e Comércio Cidade de Maputo
Direcção Provincial da Mulher e Acção Social Cidade de Maputo
Direcção Obras Públicas e Habitação da Cidade de Maputo
Instituto de Desenvolvimento de Pescas de Pequena Escala
Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Grupo Técnico do Plano de Acção Multissectorial para a Redução da
Desnutrição Crónica
Vírus de Imunodeficiência Adquirida
Inquérito Demográfico e de Saúde
Informação, Educação e Comunicação
Instituto Nacional de Acção Social
Instituto Nacional de Estatísticas
Instituo Nacional de Gestão de Calamidades
Instituto Nacional de Saúde
Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais e
Informação sobre HIV SIDA em Moçambique
Inquérito sobre Indicadores Múltiplos
Ministério da Saúde
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OGE
OMS
ONG
ONU
PAMRDC
PES
REACH
SAAJ
SAN
SETSAN
SMI
TIA
US

Orçamento Geral do Estado
Organização Mundial de Saúde
Organização Não Governamental
Organização das Nações Unidas
Plano de Acção Multissectorial para Redução da Desnutrição Crónica
Plano Económico e Social
Iniciativa das Nações Unidas para Acelerar Acções para Redução da
Desnutrição
Serviços de Saúde Amigos de Adolescentes e Jovens
Segurança Alimentar e Nutricional
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
Saúde Materna e Infantil
Trabalho de Inquérito Agrícola
Unidade Sanitária

1. Introdução
1.1.

Breve descrição do PAMRDC

Em Moçambique a taxa de desnutrição crónica continua ainda alarmante visto que 43%
(SETSAN 2013), de crianças menores de cinco anos sofre deste problema.
Paralelamente nos últimos anos verificou um melhoramento significativo no que
concerne a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
A desnutrição crónica é conhecida como o melhor indicador de qualidade de Capital
Humano (Vitória et al., 2008), sendo ela definida como baixa estatura para a idade
desenvolvendo-se no período entre a concepção e os primeiros dois anos de idade, um
período conhecido como só primeiros 1000 dias. Os danos causados neste período não
podem ser recuperados depois dos dois anos de idade e resulta da inadequada
combinação de alimentos durante um longo período de tempo assim como agravada por
doenças crónicas.
A elevada taxa de incidência de desnutrição crónica compromete o alcance de muitos
dos compromissos internacionais e de desenvolvimento socioeconómico em
Moçambique, para além de o seu tratamento apresentar custos muito elevados
(PAMRDC, 2010).

11

É deste modo que o Governo de Moçambique assumiu durante a Cimeira Mundial de
Alimentação, realizada em Roma em 1996, o compromisso de reduzir o número de
pessoas desnutridas em 50% até o ano de 2015.
Para o efeito, foi elaborado um Plano de Acção Multissectorial para a Redução da
Desnutrição Crónica (PAMRDC), que versa fundamentalmente para a prevenção,
mitigação e dotar as instituições de capacidade de resposta a esse fenómeno (PAMRDC,
2010), exortando os diferentes sectores, Sociedade Civil, Sector Privado, Parceiros de
Cooperação e de Desenvolvimento uma actuação coordenada com vista a redução dos
actuais níveis de desnutrição crónica.
O plano focaliza as actividades prioritárias para a redução da desnutrição crónica em
vários sectores, baseando-se nos pressupostos de algumas actividades que têm impacto
na desnutrição crónica incluídas em vários planos sectoriais, e as actividades da
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional II (ESAN II) e o Plano de Acção de
Segurança Alimentar e Nutricional II (PASAN II) serão implementadas em paralelo
(PAMRDC, 2010).
O PAMRDC nacional objectiva reduzir a desnutrição crónica em menores de 5 anos de
44% em 2008 até 30% em 2015 e 20% em 2020 (PAMRDC, 2010).
A província de Nampula apresentava uma das taxas de desnutrição crónica mais altas ao
nível nacional com 55% (IDS, 2011). Contudo, quando comparado com os resultados
recentes do Estudo de Base, SETSAN 2013 que mostram 50% das crianças tem
desnutrição crónica. Assim concluí-se que a taxa da desnutrição crónica na província
tende a diminuir.
O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), como
responsável pela coordenação na implementação do PAMRDC e de acordo com a
estratégia de descentralização do mesmo, preconiza que cada província elabore o seu
Plano Estratégico (5 anos) e o Plano Operacional (anual) englobando intervenções de
todos os actores com responsabilidade na prevenção e mitigação da prevalência da
desnutrição crónica.
É neste contexto, que os princípios e objectivos do PAMRDC da província de Nampula
estão alinhados ao PAMRDC nacional.
O Governo de Moçambique, reconhecendo a Desnutrição Crónica como um problema
grave de Saúde Pública em 28 de Setembro de 2010, através do Conselho de Ministros,
aprovou o Plano de Acção Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica
(PAMRDC) em Moçambique 2011-2015(20) com a finalidade de reduzir o índice de
Desnutrição Crónica de 43% em 2008, até 30% em 2015 e 20% em 2020.
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A descentralização do PAMRDC a nível das Províncias, onde cada Província recebeu
autonomia e apoio do SETSAN e GT-PAMRDC Central no desenvolvimento do seu
próprio plano Provincial, baseado nas características, realidade e prioridades de cada
Província.
O PAMRDC é um instrumento operacional que apresenta um pacote de
actividades/intervenções com objectivos estratégicos multissectoriais prioritários e
sectoriais, cuja a maioria das acções devem ser incorporadas nos Planos Económicos e
Sociais (PES) anuais. Cada intervenção deverá ser monitorada e avaliada nos balanços e
outros instrumentos de verificação de resultados e impacto.

1.2.

Descrição do processo de elaboração do PAMRDC da provincia
de Nampula

A província de Nampula, apesar de ser considerado o celeiro de Moçambique, por ser a
Província mais produtiva dos país, apresenta um dos maiores índices de Desnutrição
Crónica a nível nacional (50%), de acordo com o Estudo de Base do SETSAN de 2013.

A finalidade do PAMRDC da Província de Nampula é reduzir os índices de prevalência
da Desnutrição Crónica, em crianças menores de 5 anos, de 50% para 35% em 2019.
O referido plano foi desenvolvido através de um processo participativo a partir da
constituição do Grupo de Trabalho do PAMRDC (GT-PAMRDC) Provincial. Todo
processo foi liderado pelo SETSAN Provincial com auxilio de uma consultora contrata
pelo MISAU.
A redução dos índices da Desnutrição Crónica, de crianças menores de 5 anos, na
Província de Nampula é um compromisso de todos: Governo Provincial de Nampula,
Sociedade Civil, Sector Privado e Parceiros de Cooperação e Desenvolvimento, através
do engajamento e união de esforços na alocação dos recursos que permitam acelerar os
progressos a nível nacional, provincial e distrital.
O processo de desenvolvimento do PAMRDC a nível da Província de Nampula
respeitou as seguintes etapas:
1. Identificação das Organizações que trabalham com Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) na Província de Nampula. Algumas Organizações foram
identificadas pelo ponto Focal do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar
e Nutricional (SETSAN) Provincial e outras foram identificadas pela consultora
durante a sua participação nos encontros promovidos pela Rede de Nutrição,
Rede Scaling Up Nutrition (SUN) e Plataforma da Sociedade Civil da Província
13

de Nampula, alem de solicitação de contactos às Organizações indicadas pelo
Ponto Focal do SETSAN;
2. Encontro com os Directores Provinciais das Organizações Governamentais e
Directores das Organizações da Sociedade Civil (internacionais e nacionais)
com o objectivo de sensibilizá-los para a problemática e gravidade da situação
da Desnutrição Crónica na Província, além de apresentar o processo de
Mapeamento das intervenções de SAN realizadas na Província e o processo de
elaboração do PAMRDC Provincial;
3. Visita às Organizações e encontro com os técnicos indicados pelos directores
para a colecta das informações necessárias para o Mapeamento;
4. Envio das informações solicitadas para a consultora e inserção das informações
na ferramenta de Mapeamento elaborada pelo SETSAN em parceria com
REACH;
5. Elaboração da análise dos resultados do Mapeamento;
6. Elaboração do Perfil Nutricional da Província de Nampula, utilizando com
referência as Projecções do INE para a Província de Nampula, IDS 2011, MICS
2008, IOF 2088/2009, além de outros documentos relevantes;
7. Constituição do GT-PAMRDC da Província de Nampula;
8. Encontro com os representantes das Organizações contactas para participarem
do processo de Mapeamento e representantes das Organizações mapeadas. O
encontro foi liderado pelo Director Provincial da Agricultura e facilitado pelo
Ponto Focal do SETSAN Provincial e pela consultora. Durante o encontro
apresentou-se as causas, as consequências e a situação da Desnutrição Crónica
em Moçambique e em particular na Província de Nampula, além do processo de
operacionalização e descentralização do PAMRDC e os passos que seriam
seguidos para a aprovação do PAMRDC Provincial. Neste encontro também
apresentou-se o Perfil Nutricional da Província de Nampula, juntamente com o
chefe do Departamento de Nutrição da DPS, este apresentou os dados referentes
a Vigilância Nutricional realizada na Província durante o período de Janeiro a
Setembro de 2014, além disso foram apresentadas as análises dos resultados do
processo de Mapeamento realizado pela consultora;
9. Encontro com os membros do GT-PAMRDC Provincial para a aprovação do
ToR do GT-PAMRDC e discussão sobre os objectivos estratégicos e
intervenções que o GT considerou importante acrescentar ao Plano Provincial,
assim como a definição dos indicadores para cada intervenção;
10. Encontros com os grupos temáticos do GT-PAMRDC Provincial para a
elaboração das intervenções, actividades, responsabilidades, parceiros e
indicadores dos processo (actividades) e indicadores de impacto (intervenções).
Os grupos forma divididos nos seguintes temas: Agricultura, Nutrição, Saúde
Sexual e Reprodutiva, Agua e saneamento, HIV/SIDA, Malária e Acção Social.
Esses encontros foram realizados nas Instituições do Governo, ONGs e nas
Associações Comunitárias de Base.
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11. Encontros com os Pontos Focais das Organizações do Governo e técnico da área
de planificação para a elaboração do orçamento e quadro de Monitoria e
Avaliação;
12. Encontro com os membros do GT-PAMRDC para apresentação e discussão do
draft do plano provincial internamente com o grupo;
13. Encontro com os Directores Provinciais dos sectores que compõem o plano e
SETSAN Central para apresentação e discussão do plano provincial pela
consultora, Ponto Focal do SETSAN e membros do GT-PAMRDC provincial;
14. Após aprovação do plano pelo Directores Provinciais, realizou-se a apresentação
do plano ao Governador para aprovação;
15. Aprovação do PAMRDC provincial pelo Governador e inicio de implementação
das actividades no primeiro semestre do ano de 2015.
O sucesso das etapas supracitadas estiveram directamente relacionadas com o
envolvimento dos Directores Provinciais, comprometimento e motivação do SETSAN
Provincial e membros do GT-PAMRDC Provincial diante da gravidade e urgência na
redução do problema.

2. Análise do contexto de Moçambique e da província
de Nampula
2.1.

Contexto de Moçambique

Moçambique é um país basicamente agrário. Cerca de 70% da população vive no meio
rural e a maioria dedica-se à agricultura. Rico em recursos naturais, faz parte do bloco
económico da Comunidade do Desenvolvimento dos Países da África Austral (SADC),
considerado como um dos países com a economia em rápida ascensão na região, ocupa
a 4ª posição dos países mais populosos da SADC, de acordo com os resultados do
último censo populacional (INE, 2007).
Segundo a publicação de Mulheres e Homens em Moçambique - Indicadores
Seleccionados de Género em 2011, a esperança de vida ao nascer da população
moçambicana é de 53 anos (INE, 2011). A população activa encontra-se na faixa etária
dos 15-64 aos de idade. A proporção de jovens, que representava 44.5% em 1997,
cresceu ligeiramente em 2007 ao atingir os 45.6%. Ao contrário, a população de 15-64
anos reduziu ligeiramente a sua participação relativa, no mesmo período, de 52.3% para
51.3%. Os idosos, aqui entendido como população acima de 65 anos e mais, terão
observado um insignificante acréscimo de 0.2 pontos percentuais, ao passar de 2.9% em
1997 para 3.1% em 2007.
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Os programas de Saúde Materno-Infantil e a sua extensão a todos os distritos e à rede de
Cuidados de Saúde Primários, versam essencialmente para proteger e melhorar a saúde
materna das mulheres com alto risco reprodutivo e a melhorar a saúde das crianças.
Em Moçambique a disponibilidade de alimentos não é propriamente um problema,
contudo, cresce a cada ano a percentagem de crianças menores de 5 anos com
problemas de malnutrição e desnutrição crónica. No momento em que a SAN encontrase garantida em muitas das províncias nacionais, a desnutrição crónica tende a
aumentar. Vive-se actualmente o paradoxo de maior produção versus maios índice de
desnutrição crónica.
No Seminário nacional que realizou-se na Cidade de Maputo entre os dias 03 e 04 de
Março de 2010 donde resultou na assinatura de uma declaração de compromisso entre o
Governo de Moçambique, os parceiros de desenvolvimento, a sociedade civil e o sector
privado para uma resposta acelerada pela redução da desnutrição crónica em
Moçambique, chegou-se ao consenso de que os pilares das intervenções para a redução
da desnutrição crónica são: 1) a segurança alimentar e nutricional; 2) os cuidados da
mulher e da criança; 3) o acesso aos serviçoes de saúde, água potável e saneamento do
meio e 4) os recursos humanos para a nutrição. Acima destes pilares, como um “efeito”,
foram definidos o arranjo institucional, a coordenação e a liderança (o que inclui o
financiamento, advocacia, comunicação, monitoria e a avaliação, (PAMRDC, 2010).

2.1 Contexto da Província de Nampula
Localização
A Província de Nampula situa-se ao Norte de Moçambique. Os seus limites são ao
Norte as províncias de Cabo Delgado e Niassa, ao Sul a província da Zambézia, ao leste
o Canal de Moçambique (Oceano Índico) e ao Oeste as províncias de Niassa e
Zambézia.
Superfície
A Província de Nampula possui 81.606 Km², constituindo 10% da superfície do total de
Moçambique.
Divisão administrativa
Ao nível nacional, Nampula é a Província que possui o maior número de Distritos (23) e
municípios (6).
16

Demografia
Segundo as projecções do INE para 2015, a população da Província de Nampula é de
5.008.793 habitantes, a maioria da população encontra-se na Zona Rural: 3.393.495 e
1.615.298 na Zona Urbana. Do total da população 2.473.246 são homens e 2.535.547
são mulheres. Para o ano de 2019, a projecção é de uma população de 5.495.277
habitantes
A densidade populacional da província é de 50 habitantes por Km2, a segunda mais alta
do País, após a Cidade de Maputo. Cerca de 41% da população está concentrada nos
distritos de Moma, Monapo, Angoche, Mogovolas, Eráti, Memba, Nampula- Rapale,
Nacala Porto. A Cidade de Nampula concentra cerca de 12% do total de habitantes da
Província.
Línguas faladas
O português é a língua oficial e o Emakhwa é a língua local falada pela maioria da
população.
Recursos Minerais
Nampula conta com reservas de minerais, uma riqueza explorada actualmente na sua
grande dimensão em moldes artesanais, nomeadamente: Águas Marinhas (Turmalinas,
Corindo e Topázio), localizados nos distritos de Moma, Eráti, Monapo, Murrupula e
Mogovolas. Ocorrem do mesmo modo nos distritos de Lalaua, Eráti, Moma, Angoche,
Murrupula, Nacala-a-Velha, Ribáuè, Mecubúri, Memba e Monapo, minerais como
ferro, grafite, ouro, fosfatos, ilmenite, rutilo e zircão. Estes três últimos a serem
industrialmente explorados.
As rochas de construção, granito, granito-gnaisse, calcário e basalto ocorrem
significativamente nos distritos de Nampula, Memba, Meconta, Nacala-a-Velha e
Mossuril.
Potencial turístico
A província de Nampula detém um potencial que pode tornar a Província num destino
turístico preferencial, justificado pelos 460 kms de costa marítima que incluem praias de
beleza paisagística incomparável, potencial para a pesca desportiva e outros desportos
aquáticos, nomeadamente as praias de Chocas Mar e Lunga em Mossuril, Fernão
Veloso e Quissimajulo em Nacala-Porto, praia Nova em Angoche, praias de Baixo
Pinda e Simuco em Memba, Quinga em Mogincual, Ilha de Moçambique e Nacala-aVelha.
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A riqueza faunística de Nampula pode ser transformada numa das grandes fontes de
atracção para o ecoturismo.
Recursos arqueológicos históricos e culturais
Os recursos arqueológicos históricos e culturais, como é o caso da Ilha de Moçambique,
declarada património cultural da humanidade pela UNESCO com cerca de 50 locais
históricos, Mossuril com 13 locais históricos, as pinturas rupestres em Ribáuè e
Malema, as cerimónias culturais, ritos tradicionais e eventos culturais constituem
igualmente um forte potencial turístico por explorar.
Recursos Marinhos
A Província de Nampula é banhada pelas águas do Canal de Moçambique, numa
extensão de faixa marítima de 460 km de linha de costa delimitado naturalmente pelos
rios Lúrio e Ligonha, banhando os distritos de Memba, Nacala-a-Velha, Nacala Porto,
Mossuril, Ilha de Moçambique, Mogincual, Angoche e Moma. Rica em recursos
marinhos, que se consubstanciam na fauna marinha e uma diversidade de peixes
(garoupa, serra, carapau, sardinha, pedra, corvinas, vermelhão), crustáceos (lagosta,
camarão, caranguejo) e moluscos (lulas, chocas, amêijoa e polvos), tornam esta faixa
marítima um grande potencial para a actividade pesqueira industrial.
Recursos agrícolas
A província de Nampula está localizada na melhor zona agro-ecológica de
Moçambique, sendo dotada de um grande potencial. Quanto aos solos, distinguem-se
em três zonas principais:
a) Zona do Litoral - os solos são arenosos, de fertilidade muito baixa e com fraca
retenção de água, resultando em frequentes secas, principalmente nos distritos de
Memba, Nacala-a-Velha, Nacala Porto, Mossuril, Ilha de Moçambique,
Mogincual, Angoche e algumas zonas do distrito de Eráti.
b) Zona Intermédia - situada entre o litoral e o interior, onde predominam os solos
francos argilosoarenosos avermelhados, abarcando os distritos de Eráti,
Muecate, Nampula-Rapale, Meconta, Monapo, Nacarôa, Mogovolas e Moma
(Chalaua) segundo a legislação sobre o uso e aproveitamento de terras, a zona é
classificada como boa para agricultura.
c) Zona do Interior - situa-se na parte oeste da província, englobando os distritos de
Mecubúri, Ribáuè, Murrupula Lalaua e Malema; os seus solos são argilosos,
vermelhos e profundos de boa permeabilidade. E bem drenados
são
classificados, na sua maioria, como excelentes.
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A aptidão agro-ecológica da Província de Nampula em relação as culturas potenciais
distribuem-se de forma seguinte:
a) Milho - Murrupula, Ribáuè, Lalaua, Monapo e Malema;
b) Amendoim Mogovolas, Murrupula, Nacarôa, Muecate e Meconta;
c) Arroz - Angoche, Moma Mogincual e Murrupula;
d) Mandioca - Malema, Eráti, Ribáuè, Murrupula, Nampula, Lalaua e Mecuburi;
e) Hortícolas - Malema, Ribáuè;
f) Caju - Mogovolas, Angoche, Moma e Mogincual;
g) Algodão - Nacarôa, Meconta e Monapo; e
h) Madeira - Nampula Rapale, Mecubúri e Muecate.
Quanto à distribuição das principais culturas alimentares registam-se por áreas:
Mandioca (271 mil hectares), milho (170 mil hectares), amendoim (84 mil hectares),
feijão nhemba (78 mil hectares) e mapira (66 mil hectares).
Segundo o IDS, 2011 89,1% das mulheres entre 15-49 possuem a agricultura como a
principal fonte de trabalho e ocupação, em relação aos homens na mesma faixa etária o
índice é de 61%.
Recursos pecuários
Nampula detém, igualmente, condições agro-ecológicas favoráveis para o exercício da
actividade pecuária, sobretudo nas espécies bovinas, caprinas, ovinas e aves. O pico
mais alto em efectivos bovinos foi de 71.826 registado na década 70, principalmente
nos distritos de Mogovolas, Moma, Angoche e Nampula, os quais reúnem até hoje
infra-estruturas de apoio para a produção pecuária e capacidade adquirida para o
exercício da actividade pecuária.
Sector Financeiro
A Província dispõe de 8 (oito) Bancos Comerciais Privados, nomeadamente (BCI,
Millennium BIM, Barclays, Standard Bank, FNB, Banco Terra e o EcoBank com
operação nas Cidades de Nampula, Nacala-Porto, Ilha de Moçambique, Angoche e nos
distritos de Monapo, Meconta e Malema. O BIM detém a maioria dos balcões da
banca comercial privada, seguido do BCI.
A província dispõe igualmente de outras instituições financeiras que concedem crédito,
como GAPI – Sociedade de Investimento, AMODER, Fundo de Fomento à Pequena
Indústria, e outras organizações que exercem a actividade de poupança, nomeadamente,
OPHAVELA, BOM e IRAM- RCRN.
Capital Humano e Social
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A Província de Nampula conta com 7 instituições de ensino superior nomeadamente: i)
Delegação da Universidade Pedagógica, com sede na cidade de Maputo; ii)
Universidade Lúrio com sede na cidade de Nampula, iii) Academia Militar, com sede na
cidade de Nampula); As Faculdades de Direito, Educação e Comunicação da
Universidade Católica de Moçambique, Universidade Mussa Bin Bique, vi) A
Delegação da Politécnica; e vii) Faculdade de Ciências e Gestão.
Nampula conta ainda com 5 institutos técnicos médios profissionais, nomeadamente:
Instituto Industrial 3 de Fevereiro, Institutos Agrários de Ribáuè e de Nacucha, Instituto
de Magistério Primário e Instituto de Ciências de Saúde.
Quintil de riqueza
Quintís de riqueza, um indicador que assinala o estatuto económico dos agregados
familiares. Quintíl é um índice de riqueza que expressa as desigualdades na distribuição
de rendimentos entre os agregados familiares.
O indicador de quintíl de riqueza do agregado foi atribuído a todos os membros de jure
do agregado familiar, isto é às pessoas que normalmente moram nos agregados. Esses
quintís são denominados 1) Mais baixo, 2) Baixo, 3) Médio, 4) Elevado e 5) Mais
Elevado.
De acordo com o IDS, 2001 a maioria de Agregados Familiares na Província de
Nampula, se concentram nos primeiros dois quintís: 27,8% no quintíl mais baixo e 24%
no segundo quintíl. Apenas 11,5% dos Agregados Familiares encontram-se no quintíl
mais elevado.
Cerca de 89,9 % da população da província é considerada economicamente activa e a
despesa mensal percapta é de 592,00 MZN, segundo o IOF 2008/2009.
Nível de escolaridade
O nível de escolaridade dos indivíduos é um dos factores que influência na conduta
reprodutiva, atitudes e prática 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. Além disso, o nível de escolaridade tem influência na recepção das
diversas mensagens transmitidas pelos agentes de medicina preventiva, e assim como de
saúde materno infantil e planeamento familiar. Consequentemente, na análise social,
tem-se tomado em conta o nível de escolaridade da população como um elemento
importante que pode servir na interpretação dos padrões de comportamento de saúde.
Nas áreas rurais, a percentagem de mulheres que não tem nenhum nível de escolaridade
é superior quando comparado as mulheres da zona rural.
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Na Província de Nampula, o nível escolar mais elevado completado ou frequentado
pelos homens e mulheres é o Primário não completo com 55,7% e 52,6%
respectivamente. Somente 4,3% dos homens e 1,9% possuem o ensino secundário
completo. Em relação a conclusão no nível superior os índices são ainda menores sendo
somente 0,9% dos homens e 0,3% das mulheres.

3. Perfil Nutricional da Província de Nampula
Situação de Segurança Alimentar e Nutricional
Na província de Nampula, a disponibilidade e estabilidade de alimentos são
relativamente boas, mas verifica-se a má utilização dos alimentos conforme evidenciado
pelo mau estado nutricional, morbidade infantil e condições de água e saneamento
(SETSAN, 2013).
De acordo com o SETSAN, 2013, 21,3% dos Agregados Familiares encontravam-se em
situação de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) segura, 24,8% moderada e apenas
1,8% em situação de SAN severa. Em relação a situação de Insegurança Alimentar
(InSAN), 23,2% dos Agregados Familiares estavam em situação de InSAN Crónica e
3,2% em situação de InSAN Aguda.
Acesso aos alimentos
Segundo o SETSAN, 2013, cerca de 29,2% dos Agregados Familiares possuíram um
período entre 2-5 meses com dificuldades em ter alimentos suficientes para comer.
Qualidade da dieta
Na Província de Nampula, 57% dos Agregados Familiares relataram ter permanecido
um período inferior há 1 mês com dificuldade de acesso a alimentos suficientes
(SETSAN, 2013).
De acordo com o SETSAN, 2013, 55% dos Agregados Familiares possuíam uma dieta
adequada, 28% uma dieta moderada e 16% uma dieta pobre.
Consumo Alimentar
Em relação ao Consumo Alimentar, 28,4% dos Agregados Familiares apresentaram
uma pontuação moderada e 16,2% uma pontuação fraca (SETSAN, 2013).

Estado nutricional das mulheres grávidas
O estado nutricional das mulheres grávidas têm uma grande influência no estado
nutricional das crianças, em termos gerais considera-se que uma mãe com altura inferior
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a 145 cm apresente um estado de risco nutricional. A percentagem de mulheres abaixo
de 145 cm por idade registado na Província foi de 5.8%, sendo a terceira Província com
os índices mais altos do país (IDS, 2011).
O baixo peso e uma dieta inadequada das mulheres grávidas estão directamente
relacionados com o Baixo Peso das crianças ao nascer, sendo a falta de informação,
tabus alimentares, práticas tradicionais e aspectos relacionados ao género os principais
responsáveis por essa situação.
Segundo o SETSAN, 2013, na Província de Nampula 23% das mulheres entre 15 e 49
anos apresentaram excesso de peso, 70,5% peso normal e 6,5% apresentaram baixo
peso.
Houve uma redução do índices de baixo peso quando comparado ao IDS, 2011 onde o
índice estava em 16%.
Cuidados maternos
Cuidados pré-natais
De acordo com o IDS 2011, 92,9% das mulheres grávidas receberam cuidados prénatais por pessoal de saúde especializado, contra 7% das mulheres que não receberam
assistência pré-natal.
Local do parto
O parto institucional torna-se mais seguro do que o parto realizado em casa, pois no
caso de complicações a mulher e a criança receberam os cuidados necessários, evitando
assim a mortalidade da mãe e da criança.
Em média, 53,3% das mulheres tiveram o parto em Unidades Sanitárias do sector
público e 43,8% tiveram seus filhos em casa. (IDS, 2011).
Suplementação da mulher grávida
Em relação a suplementação de mulheres grávidas, 79% das mulheres com nascimentos
vivos tomaram comprimidos de ferro ou xarope e 30,4% tomaram medicamentos de
parasitas intestinais (IDS, 2011). Essas medidas são fundamentais na prevenção da
anemia em mulheres grávidas.
Segundo o IDS de 2011, 78,1% das mulheres de 15-49 anos receberam vitamina A no
pós-parto.
Saúde sexual e reprodutiva
Planeamento familiar
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O planeamento familiar constitui uma intervenção chave para a melhoria da saúde da
mulher e da criança. Uma implementação efectiva do planeamento familiar tem um
impacto directo no espaçamento entre as gestações, reduzindo a morbi-mortalidade
materna e infantil.
Segundo o IDS 2011, em relação aos conhecimentos de métodos contraceptivos, 93,1%
das mulheres em união possuíam conhecimento sobre qualquer método contraceptivo,
no entanto somente 5% das mulheres casadas/unidas maritalmente relataram utilizar
algum método moderno de contracepção.
O veiculo de comunicação de maior alcance sobre métodos contraceptivos, para as
mulheres entre 15 a 49 anos, foi a rádio com 41,6% (IDS, 2011).
Das mulheres não usuárias de métodos contraceptivos, somente 9,1 % receberam a
visita de um agente de saúde e que lhes falou de planeamento familiar, contra 67,3% das
mulheres que não falaram de planeamento familiar com um agente de saúde, nem no
centro de saúde (IDS, 2011).
Casamentos prematuros
O casamento prematuro acaba por resultar na gravidez precoce, sendo
principais causas do surgimento da Desnutrição Crónica.

uma das

Segundo o IDS, 2011 a percentagem de raparigas de 15 a 19 anos casadas na província
é de 51%, valor muito elevado apesar de ser o mais baixo entre as províncias da zona
norte do país. O índice de mulheres entre 15 e 19 anos que já tiveram um filho ou estão
grávidas é de 3,5%.

Nutrição infantil
Estado Nutricional
De acordo com o SETSAN, 2013, na Província de Nampula 49,5%, entre 6 e 59 meses,
sofrem de Desnutrição Crónica (baixo peso para idade). Houve uma redução no índice
ao comparamos com o IDS, 2011, onde Nampula era considerada a Província com os
maiores índices de Desnutrição Crónica de Moçambique com 55%.
Em relação aos índices de desnutrição aguda (baixo peso para altura), o SETSAN, 2013
apresentou o índice de 12%, sendo observado um aumento em relação ao IDS, 2011,
onde o índice de crianças com desnutrição aguda era de 6,5%.
Cerca de 30,9% das crianças apresentaram baixo peso para idade (SETSAN, 2013).,
índice superior ao IDS, 2011 que apresentava 15,5%
Aleitamento materno
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O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses possui todos os nutrientes que uma
criança necessita durante essa fase da vida, possuindo uma importante função no
desenvolvimento da criança e na prevenção de infecções, como por exemplo a diarreia
(muito comum em Moçambique em função do saneamento inadequado e consumo de
água não tratada)
O aleitamento materno é considerada uma prática segura, sem custos e capaz de salvar a
vida das crianças, no entanto esta prática não esta a ser realizada da maneira adequada
na Província, possivelmente devido a falta de informação sobre a qualidade nutritiva do
leite materno por parte das mães, por acharem que somente o leite materno não será
suficiente para as crianças, que o seu leite é fraco, que a criança sente sede e necessita
tomar água e/ou chá, que a criança sente fome e necessita comer papinhas. Além disso
há uma pratica tradicional muito comum em Moçambique: a “panelinha” - são ervas
oferecidas às crianças por se acreditar que previna a Epilepsia, conhecida em
Moçambique como a “Doença da lua”.
De acordo com o SETSAN, 2013, 79% de crianças que receberam o aleitamento
materno na primeira hora depois do nascimento, 41% das crianças receberam
aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e 88% das crianças receberam o
aleitamento materno continuo até os 01 anos de vida.
Segundo o IDS, 2011 a duração mediana (em meses) do aleitamento materno exclusivo
em crianças menores de 6 meses de idade foi de 0,6 meses.
Alimentação infantil
Cerca de 97% das crianças entre 6 a 8 meses receberam alimentos sólidos, semi-sólidos
ou moles, 36% das crianças receberam uma dieta minimamente diversificada, 38%
receberam uma frequência mínima de refeições e somente 13% receberam uma dieta
mínimamente aceitável (SETSAN, 2013).
De acordo com o IDS, 2011, 23,9% das crianças entre 6-23 meses receberam 4 ou mais
grupos de alimentos, 43,2% receberam a frequência mínima aceitável e 11,1%
receberam 3 práticas de ALCP – Prática de Alimentação de Lactantes e crianças (1.
Recebe outro leite ou derivado de leite duas vezes ao dia; 2. Recebe o mínimo de
frequência de refeições; 3. Recebe alimentos sólidos ou semi-sólidos com pelo menos 4
grupos de alimentos, não incluindo leite e/ou derivados de leite).
Alimentação rica em vitamina A
De acordo com o SETSAN, 2013, 53% das crianças entre os 6 e 23 messes consumiram
alimentos ricos em vitamina A. Ao compararmos com o IDS, 2111, constata-se uma
redução no consumo de vitamina A, onde o índice de crianças era de 67,1%
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Suplementação de Vitamina A
De acordo com o IDS 2011, 78,4% das crianças receberam suplementação de vitamina
A nos últimos 6 meses anteriores ao inquérito. Verificou-se que a suplementação de
vitamina A em crianças está associada à educação e situação socioeconómica da mãe,
ou seja quanto maior o nível de escolaridade e poder socioeconómico da mãe, maiores
serão as possibilidades de sua criança receber a suplementação.
Alimentação rica em ferro
Somente 35% das crianças de 6-23 meses receberam alimentos ricos em ferro
(SETSAN,2013), demonstrando um leve aumento nos índices quando comparado ao
IDS, 2011 que apresentava o índice de 38,8% .
Prevalência de anemia
Em 2011, segundo o IDS, cerca de 72,6% das crianças entre 6 a 59 meses apresentavam
anemia (<11.0 g/dl), destas 4,7% aprestavam anemia grave (< 7.0 g/dl). A percentagem
de crianças com anemia reduz em crianças com mães com o nível de escolaridade e
quintil de riqueza mais altos.
Suplementação de ferro e desparasitação
A suplementação de ferro e acido fólico, assim como a desparasitação, são intervenções
importantes na redução da anemia.
Segundo o IDS 2011, 38,7% das crianças receberam suplementação de ferro e acido
fólico e 48,8% das crianças receberam desparasitantes nos últimos 6 meses anteriores ao
inquérito.

Vacinação e mortalidade infantil
Vacinação de crianças
A vacinação está entre as intervenções de Saúde Pública mais bem sucedida e de baixo
custo. Neste contexto, a percentagem de crianças entre 12 e 23 meses de idade que
receberam todas as vacinas básicas ao nível da Província de Nampula é de 66,3 % (IDS,
2011).
Mortalidade infantil
Segundo o IDS 2011, Na Província de Nampula, a mortalidade neonatal é de 15 (por
1000 nascidos vivos), mortalidade pós-neonatal 27 (por 1000 nascidos vivos).

Consumo de sal iodado
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Somente 26,1% dos Agregados Familiares possuíam sal iodado (sal testado), de acordo
com o IDS, 2011. Além da promoção do consumo de sal iodado, deve-se também
intensificar a promoção do consumo do pescado por ser uma importante fonte de Iodo.

Água e Saneamento do Meio
Água
A existência de água segura e o habito da lavagem das mãos são fundamentais na
prevenção de doenças como cólera e diarreia,
Segundo o SETSAN, 2013, 55% dos Agregados Familiares da Província de Nampula
usam fontes de água segura. Cerca de 93,5% dos Agregados Familiares possuem o
hábito de lavar as mãos antes de preparar os alimentos, 78% lavam as mãos após o
contacto com fezes e 48,3% lavam as mãos após o trabalho na machamba.
Saneamento do meio
A ausência de latrinas é um importante factor de risco na transmissão de doenças, pois a
população acaba por fazer as suas necessidades a céu aberto provocando a
contaminação das machambas, rios e poços nas comunidades.
Somente 17% dos Agregados Familiares possuem latrinas melhoradas, segundo o
SETSAN, 2013, observando-se uma redução nos índices quando comparado ao IDS,
2011, onde apresentava o índice de 21,5 %.
Diante desses resultados, fica claro a necessidade da intensificação de intervenções de
Educação Nutricional nas comunidades, com enfoque nas demonstrações culinárias com
alimentos locais de baixo custo, disseminações das mensagens chaves em palestras,
teatros nas escolas, Unidades Sanitárias e comunidades, além dos meio de comunicação
social (televisões, rádios). Iniciativas de geração de rendimento visando o aumento do
poder aquisitivo dos Agregados Familiares também são intercepções importantes que
irão colaborar na redução dos índices da desnutrição crónica na Província de Nampula.

4. Resultados do Mapeamento da província
Durante o periodo de Agosto a Outubro de 2014, realizou-se o mapeamento das
intervenções do PAMRDC que são realizadas ao nível Distrital e Provincial, assim
como o nível de cobertura de cada intervenção. Os resultados da análise do
Mapeamento foram utilizados como instrumentos para a elaboração do PAMRDC da
Província de Nampula.
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A ferramenta de mapeamento utilizada possuía 80 intervenções individuais no âmbito
dos objectivos 1 ao 4 do PAMRDC nacional.
Para efeitos de análise de cobertura geográfica e de beneficiários as 80 intervenções
PAMRDC foram agrupados em 17 intervenções, conforme mencionado na figura 1.
Cada uma das 17 intervenções gerais consiste por sua vez em várias intervenções mais
específicas, representando total de 80 intervenções.

Figura 1: Intervenções do PAMRDC
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Todas as 17 intervenções que são recomendadas pelo PAMRDC foram realizadas na
Província de Nampula;



Os Distritos que apresentaram o maior número de intervenções realizadas a nível da
Província foram os Distritos de Erati, Meconta e Monapo;



Os Distritos que apresentaram o menor número de intervenções realizadas a nível da
Provincial foram os Distritos de Lalaua, Ilha de Moçambique e Mogincual;



Na Cidade de Nampula foram realizadas o maior índice das intervenções do
PAMRDC, ao contrário dos Distritos Lalaua e Ilha de Moçambique com os menores
índices de intervenções;



A DPS – Direcção Provincial de Saúde foi a Organização Governamental com o
maior índice de intervenções realizadas a nível da Província;
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A Pathfinder (através do consorcio SCIP) foi a Organização da Sociedade Civil com
o maior número de intervenções a nível da Província;



A Cidade de Nampula foi o local de maior actuação das Organizações, ao contrário
do Distrito de Ilha de Moçambique como o local de menos actuação das
Organizações.



As plataformas mais utilizadas a nível da Província foram Unidades Sanitárias e
comunidades;



A Cidade de Nampula utiliza o maior número de plataformas a nível da Província,
ao contrário dos Distritos de Nacarôa, Lalaua e Ilha de Moçambique com o menor
número de plataformas utilizadas;



A nível da Província foram utilizadas somente 05 modalidades de estruturas,
nomeadamente voluntários, pessoal da saúde, professores, SANTOLIC e outras
estruturas não especificadas. As estruturas mais utilizadas a nível da Província
foram voluntários e pessoal da saúde;



O Distrito de Monapo utilizou o número mais variado de estruturas, neste caso 03
estruturas. Ao contrário dos Distritos de Lalaua, ilha de Moçambique e Nacarôa que
não utilizaram nenhum tipo de estruturas.

Figura 2. Cobertura das 17 intervenções do PAMRDC implementadas
em cada Distrito
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A Figura 2 representa a cobertura das intervenções por Distrito, onde a cidade de
Nampula foi a única que possuía as 17 intervenções implementadas, possivelmente por
ser a capital da Província onde as Organizações mapeadas possuem suas sedes, além do
custo ser menor e a logística facilitada para a implementação e monitoria das
intervenções.
A seguir a cidade de Nampula, o Distrito que possuiu o maior número de intervenções
implementadas são os Distritos de Erati, Meconta e Monapo com 13/17 intervenções
cada. O Distrito com o menor número de intervenções implementadas é o Distrito de
Lalau com 8/17 intervenções, seguido de Ilha de Moçambique e Mogincual com 9/17
intervenções implementadas.

Gráfico 1. Áreas de intervenções do PAMRDC implementadas a nível
dos Distrito

De acordo com o gráfico 1 observa-se que das 17 intervenções do PAMRDC, 7
intervenções são implementadas em todos os 21 Distritos da Província de Nampula.
As intervenções menos realizadas ao nível da Província foram Consumo de alimentos
nutritivos (1 Distritos) e Educação Nutricional (03 Distritos), no entanto essas duas
intervenções devem ter sido realizadas em mais Distritos, mas por algum motivo não
foram mencionadas pelas Organizações mapeadas.
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Gráfico 2. Percentagem de intervenções do PAMRDC efectuados em
cada Distrito.

O Gráfico 2 mostra as que a Cidade de Nampula efectua grande parte das intervenções
do PAMRDC, cerca de 10.6%. Os distritos de Lalaua e Ilha de Moçambique são as que
em termos de intervenções apresentam a menor percentagem, cerca de 2.1% em cada
Distrito, seguidos do distrito de Mogincual com 2.4%. A média percentual das
intervenções mapeadas a nível dos Distritos é de 4%.
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Gráfico 3. Distritos de actuação de cada Organização

De acordo com o gráfico 3, somente duas Organizações actuam em todos os 21 Distritos
da Província: DPS e PSI – Delegação de Nampula. Seguido do Instituto de Fomento do
Caju (INCAJU) com actuação em 18 Distritos.
A Direcção Provincial de Obras Publicas e Habitação, Pathfinder International (através
do consorcio SCIP) possuem intervenções em 15 Distritos.
AFDC, AESP, Associação Niiwanane Wamphula, Kulima, Orfanato Aldeia Betánia e
Universidade Lúrio actuam somente na Cidade de Nampula. Seguido da Associação
Helpo, Hehale – Associação de Saúde e Visão Mundial com actuação em 3 Distritos.
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Gráfico 4. Plataformas utilizadas pelas organizações

O Gráfico 4 retrata que a plataforma mais utilizada pelas Organizações para
implementação das intervenções foi Unidades Sanitárias com 49%, seguido de
Comunidades com 35%.
A utilização dos Agentes Polivalentes Elementares (APE’s) não foi mencionada por
nenhuma Organização, tornando evidente a necessidade de reactivação desta
plataforma.
As escolas são utilizadas como plataforma somente de 1% das intervenções do
PAMRC, ficando claro que estas plataformas devem ser melhor exploradas por
concentrar um grande número de crianças, jovens e por sua facilidade em mobilizar os
adultos (Encarregados de Educação).
As rádios e TV também estão a ser muito pouco exploradas pelas Organizações obtendo
um índice de somente 13% a nível da Província, sendo este um recurso muito eficaz na
disseminação das mensagens chaves e de baixo custo, em especial as rádios
comunitárias.
Outra plataforma importante na mobilização e disseminação das mensagens são as
igrejas e mesquitas, no entanto esta plataforma não foi mencionada por nenhuma
Organização.
32

O Conselho Moçambicano Cristão (CMC) transmite diversas mensagens relacionas as
intervenções do PAMRDC durante os cultos realizados nas igrejas e mesquitas. Estas
intervenções ocorrem a nível de toda a Província de Nampula. Conforme mencionado
anteriormente, esta Organização não foi incluída na ferramenta de mapeamento por não
possui o registo das intervenções realizadas.

5. Objectivos estratégicos e resultados esperados do
PAMRDC de Nampula (2015-2019)
O Objectivo Geral, os Objectivos Estratégicos e Resultados Esperados foram baseados
no PAMRDC Nacional, no entanto, acrescentou os resultados 1.4, 2.4, 3.3 e 4.5
baseando-se na realidade, necessidades e prioridades da Província.
Os 6 Resultados Esperados do Objectivo Estratégico 6 descrito no PAMRDC Nacional
foram agrupados em 3 resultados durante a elaboração do PAMRDC de Nampula,
visando facilitar a coordenação, gestão, monitoria e avaliação do plano pelo SETSAN
Provincial.
O GT-PAMRDC da Província de Nampula, em especial os membros do GT-PAMRDC
que fazem parte da rede temática de água e saneamento, consideraram que o
saneamento do meio, acesso e qualidade da água são factores fundamentais na redução
da Desnutrição Crónica na Província, além da prevenção de diversas doenças aos
Agregados
Familiares (cólera, diarreia, intoxicações alimentares, etc).
Consequentemente, este tema recebeu um Objectivo Estratégico especifico: o Objectivo
Estratégico 8, ao contrario do PAMRDC Nacional, que possui esta temática como o
Resultado Esperado 4.5
Os documentos de orientação consultados para o desenvolvimento dos Produtos chave,
intervenções/actividades e indicadores do PAMRDC da Província de Nampula foram o
PAMRDC Nacional (2011-2020) e os Planos Provinciais aprovados até Novembro de
2014 referentes as Províncias de Tete, Manica, Sofala e Zambézia.
O Objectivo Geral, Objectivos Estratégicos e Resultados esperados do PAMRDC da
Província de Nampula estão descritos abaixo:

5.1 Objectivo Geral
Reduzir a prevalência de Desnutrição Crónica em crianças menores de 5 anos de 49,5%
em 2013 (Estudo de Base do SETSAN,2013) para 35 % até o ano 2020.
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5.2 Objectivos estratégicos e resultados esperados
Objectivo Estratégico 1: Fortalecer as actividades com impacto no estado
nutricional dos adolescentes.
Sector responsáveis: DPS, DPEDH e DPGCAS.
 Resultado 1.1: Anemia controlada em adolescentes (10-19 anos) dentro e fora da
escola;
 Resultado 1.2: Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19 anos);
Resultado 1.3: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis de ensino
como parte do currículo escolar, incluindo nos currículos de alfabetização.
 Resultado 1.4: Contaminação por ITS e HIV reduzidos entre adolescentes;
Objectivo Estratégico 2: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e
nutrição das mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação.
Sector responsável: DPS
 Resultado 2.1: Reduzidas deficiências em micronutrientes e anemia antes e durante
a gravidez e lactação;
 Resultado 2.2: Infecções antes e durante a gravidez e lactação controladas;
 Resultado 2.3: Aumento do ganho de peso adequado na gravidez.
 Resultado 2.4: Gravidez planeada em mulheres em idade fértil, incluindo o período
de lactação.
Objectivo Estratégico 3: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às
crianças nos primeiros dois anos de vida.
Sector responsável: DPS.
 Resultado 3.1: Mães fazem aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses
de vida da criança.
 Resultado 3.2: Crianças de 6 aos 24 meses recebem alimentação complementar
adequada;
 Resultado 3.3 Reduzida a taxa de letalidade por Desnutrição Aguda em crianças
menores de 5 anos (PRN).

Objectivo Estratégico 4: Fortalecer as actividades dirigidas aos Agregados
Familiares, para a melhoria do acesso e utilização de alimentos de alto valor
nutritivo.
Sectores responsáveis: DPASA, IIAM, INCAJU, DPMAIP, DPIC e INAS.
 Resultado 4.1: Alimentos com alto valor nutritivo produzidos localmente e
utilizados pelas famílias mais pobres;
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Resultado 4.2: Reforçada a capacidade dos agregados familiares vulneráveis à
Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para o processamento e
armazenamento adequado dos alimentos;
Resultado 4.3: Agregados familiares vulneráveis à InSAN com acesso aos serviços
de apoio e protecção social para assegurar a alimentação suficiente e diversificada
das mulheres grávidas, lactantes, adolescentes e crianças dos 6-24 meses de idade;
Resultado 4.4. Aumentada a oferta e o consumo de alimentos fortificados nas
comunidades, em particular o sal iodado;
Resultado 4.5: Aumentada a renda dos produtores através de acções de geração de
rendimento.

Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade dos recursos humanos na área de
Nutrição.
Sector responsável: DPS.
 Resultado 5.1: Recursos humanos responsáveis pela Nutrição a nível Provincial e
Distrital capacitados;
 Resultado 5.2: Profissionais do sector saúde, segurança alimentar e educação
capacitados em alimentação e nutrição.
Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade Provincial para advocacia,
coordenação, gestão, implementação progressiva do PAMRDC Provincial.
Sector responsável: SETSAN - Provincial.
 Resultado 6.1: Estabelecido e fortalecido um grupo de coordenação
multissectorial, gestão da implementação, M&A do plano ao nível Provincial e
distrital;
 Resultado 6.2: Criado e fortalecido um grupo para gerir as actividades de
advocacia e comunicação para a redução da desnutrição crónica a nível
Provincial;
Objectivo Estratégico 7: Fortalecer o sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional.
Sectores responsáveis: DPS e SETSAN - Provincial.
 Resultado 7.1. Gestão adequada das actividades de Segurança Alimentar e
Nutricional dos diferentes níveis (provincial e distrital);
 Resultado 7.2: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e desagregada
sobre a SAN na Província.
Objectivo Estratégico 8: Melhorar as condições de saneamento do meio e acesso a
água potável.
Sector responsável: DPOPHRH
 Resultado 8.1. Aumentada a cobertura de abastecimento de água potável;
35




Resultado 8.2. Melhorada a qualidade da água para o consumo humano (qualidade
da água da fonte, tratamento e conservação);
Resultado 8.3. Assegurado o saneamento básico nos domicílios das famílias,
escolas, Unidades Sanitárias e locais públicos de grandes aglomerados
populacionais (Órgãos públicos de atendimentos a população, mercados, igrejas e
mesquitas).

6. Grupo Alvo
O PAMRDC Provincial destina-se as raparigas na sua adolescência (10-19 anos), as
mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação e as crianças nos
primeiros dois anos de vida. A determinação deste grupo alvo visa priorizar as acções
sensíveis e específicas à nutrição, dado que só assim será possível alcançar resultados
rápidos e combater as causas da desnutrição crónica. Estes grupos devem ser
priorizados por representarem a “janela da oportunidade”, sendo o periodo entre a
concepção e até aos 2 anos de vida da criança, onde a desnutrição crónica se desenvolve
e pode ser revertida.

7. Coordenação do PAMRDC
O órgão máximo de coordenação das actividades é a presidência do SETSAN, tutelada
pelo gabinete de Sua Excelência Senhor Governador da Província.
A Província de Nampula possui um Grupo Técnico (GT) do PAMRDC constituído por
instituições do Governo, ONG’s, Organizações Comunitárias de Base e Sector Privado,
sendo este, responsável pela elaboração, implementação, Monitoria e Avaliação do
plano, além da angariação de parceiros que poderão colaborar na realização e/ou
financiamento das actividades propostas.
O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) Provincial é
um órgão coordenador técnico da implementação do PAMRDC da Província de
Nampula tutelado pela DPA, sendo responsável pela planificação, implementação,
gestão e advocacia multissectorial do PAMRDC da Província.
O SETSAN Provincial contará com o apoio dos co-coordenadores do plano: redes
temáticas de Saúde, Nutrição, Agricultura e recursos naturais e Água e Saneamento.
Considerando as múltiplas
causas da Desnutrição Crónica, a coordenação
multissectorial é fundamental para garantir a implementação do PAMRDC a nível
Provincial e Distrital com vista a alcançar os resultados esperados no combate a
Desnutrição Crónica.
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Grupo Técnico do PAMRDC
O GT-PAMRDC da Província de Nampula é um grupo multissectorial, onde cada sector
possui responsabilidade pela sua área de intervenção e estabelecimento de parcerias
entre os diversos sectores. É de responsabilidade do GT-PAMRDC a planificação,
M&A das acções do PAMRDC a nível da Província e Distrital.
A implementação do PAMRDC esta sob responsabilidade é de responsabilidade de
todos os sectores representados no GT—PAMRDC Provincial.
Na figura abaixo retrata a multisectorialidade a responsabilidade/papel de cada sector:
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Considera-se importante ressaltar que a multisectorialidade não significa que cada
sector planeará e implementará suas actividades independente dos demais sectores, pois
para a redução efectiva da Desnutrição Crónica é fundamental que todos os sectores
trabalhem juntos em sinergia na planificação e implementação das actividades.
Por exemplo, se a Direcção Provincial da Saúde (DPS) planifica e implementa uma
actividade em um determinado Distrito que contemple boas praticas de higiene como a
lavagem das mãos em uma escola, é fundamental que a Direcção Provincial de Obras
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Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (DPOPHRH) e a Direcção Provincial de
Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH) sejam envolvidas nesta actividade
para assegurar o acesso a água, o envolvimento do directores e professores das escolas,
assim como a participação dos estudantes para que esta actividade atinja o seu resultado
esperado.

Instituições representantes do GT-PAMRDC de Nampula
1. Instituições do Governo;
2. Sociedade Civil;
3. Academia;
4. Sector privado;
5. Rádios comunitárias.

Os membros do GT-PAMRDC de Nampula representam legitimamente as seguintes
instituições:
1. Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar (DPASA);
2. Direcção Provincial da Saúde (DPS);
3. Direcção Provincial da Indústria e Comercio (DPIC);
4. Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH);
5. Direcção Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
(DPOPHRH);
6. Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social (DPGCAS);
7. Direcção Provincial do Mar, Aguas Interiores e Pescas (DPMAIP);
8. Direcção Provincial da Juventude e Desporto (DPJD);
9. Direcção Provincial de Economia e Finanças (DPEF).
10. Organizações da Sociedade Civil;
11. Sector Privado.

7.1 Quadro institucional
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8. Planificação e abordagem
8.1 Planificação
A planificação do Plano Multissectorial para a Redução da Desnutrição Crónica da Província de Nampula
será feita de forma multidisciplinar, participativa e democrática criando sinergias entre os membros do GTPAMRDC Provincial. A planificação obedecerá a ligação directa entre os objectivos resultados e
intervenções desenvolvidos pelo Grupo Técnico Provincial.
O Plano Provincial estará alinhado com o ciclo de planificação anual do Governo, em particular com os
Planos Económicos Sociais (PES) de cada sector integrante do plano.
De forma a garantir esse alinhamento, algumas actividades do PES de 2015 foram inseridas ao quadro de
actividades do PAMRDC Provincial e no PES dos anos de 2016 a 2020 serão incluídas as actividades do
PAMRDC.
Os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Distritais que possuem uma duração de 5 anos, também serão
considerados no momento da planificação das actividades a nível Distrital, tendo em conta as prioridades e
recursos disponíveis de cada Distritos, além do alinhamento das metas.. Facilitando assim, o processo de
Monitoria e Avaliação visando o alcance dos resultados esperados.
Após a aprovação do PAMRDC da Província de Nampula, os projectos planificados pelas Organizações da
Sociedade Civil e as actividades de Responsabilidade Social realizadas pelo Sector Privado a nível
Provincial e Distrital, deverão estar alinhadas as actividades descritas no PAMRDC Provincial, visando a
união de esforços para o cumprimento acelerado das metas descritas no referido plano.
A planificação das evidências práticas deverá obedecer o quadro de Monitoria e Avaliação do PAMRDC
Provincial (resultados esperados, intervenções e actividades, metas, indicadores de processo e indicadores de
impacto).

8.2 Abordagem
A estratégia multissectorial do PAMRDC Provincial, está baseada nas seguintes abordagens:
 Participativa: Partilha de evidências práticas e científicas encontradas no âmbito de sua
implementação. Neste contexto, os relatórios sobre tais evidências serão feitos trimestralmente e em
outros períodos quando necessário. Todo o processo contará com a participação dos parceiros de
implementação e de desenvolvimento.
 Democrática: Todos os actores envolvidos no processo de implementação, Monitoria e Avaliação
do PAMRDC terão liberdade e espaço para expressar seus pontos de vista, desde que estes sejam
construtivos e que visem um maior sucesso nos resultados do plano;
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 Motivadora: Os membros do GT-PAMRDC, em especial o SETSAN Provincial como coordenador
do plano, trabalhará em um ambiente motivador e desafiador onde todos os resultados alcançados,
mesmos os pequeno resultados, serão valorizados pelo grupo. Sempre que possível, os membros do
GT farão a divulgação dos resultados alcançados como uma maneira simples de manter a grupo
motivado no alcance das metas e de angariar mais parceiros para o plano.
 Empoderamento comunitário: O fortalecimento e empoderamento das comunidades será realizado
através do envolvimento efectivo e valorização permanente das autoridades locais, pois os
resultados de impacto só serão atingidos a partir do comprometimento e liderança comunitária.
Além, de garantir a sustentabilidade das acções mesmo com recursos reduzidos.
 Sustentável: O plano estará alinhado com o processo de planificação, orçamentação e
descentralização do Estado. Além disso, os recursos humanos e financeiros necessários para a
implementação das actividades propostas serão baseados na capacidade das Organizações
implementadoras e parceiros, visando a garantia e eficácia total no cumprimentos das metas
previamente traçadas;
 Igualdade e equidade do género: A abordagem do PAMRDC consiste no envolvimento de todos
os actores de planificação descentralizada a todos os níveis, assegurando que tanto os homens como
as mulheres participem plenamente na redução da Desnutrição Crónica.

9. Implementação e financiamento
9.1 Implementação
A implementação do PAMRDC Provincial será baseada na sinergia de todos os sectores representados pelo
GT-PAMRDC, além de outros parceiros Governamentais, da Sociedade Civil e Sector Privado que estejam
sensibilizados e comprometidos a apoiar as actividades descritas no plano.

9.2 Financiamento
A projecção de custos do PAMRDC mostra o orçamento estimado para o sucesso de implementação do
plano durante o período de 2015 – 2020. O financiamento desse vai obedecer os procedimentos e
mecanismos financeiros estabelecidos pelo Governo de Moçambique. Para tal, cada sector deverá integrar e
orçamentar as actividades do PAMRDC nos planos sectoriais para melhor operacionalização das mesmas.
O orçamento do plano será baseado no orçamento Geral do Estado disponibilizado para as actividades do
PES que estejam contempladas no plano, assim como o financiamento através de entidades parceiras a nível
Provincial e Distrital: ONGs, Organizações Comunitárias de Base, Parceiros de Cooperação e
Desenvolvimento, Sector Privados, igrejas e mesquitas, alem de outros parceiros que se identifiquem com a
causa da redução da Desnutrição Crónica na Província.
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O comprometimento e sensibilidade política tanto ao nível Central, Provincial e Distrital serão a base do
sucesso de alocação de recursos não só através do Governo, como também por via de parceiros. as
actividades de advocacia e lobby para mobilização de recursos a nível Provincial e Distrital serão
desenvolvidas e implementadas em conjunto.

8.3 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;
Alinhamento do plano com o processo de planificação, orçamentação e descentralização do Estado;
Compromisso financeiro a nível 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
Provincial
 Harmonização dos indicadores de monitoria e avaliação na área de SAN (qualitativa e quantitativa)
 Fortalecimento e empoderamento da comunidade deve ser efectivo.

9. Monitoria e Avaliação do PAMRDC provincial
A Monitoria e Avaliação do plano visa assegurar o conhecimento do grau de implementação das actividades,
aplicar medidas correctivas em tempo oportuno, 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 resultados esperados.

Metodologia do processo de Monitoria e Avaliação
 As actividades de supervisão do PAMRDC serão feitas de forma multissectorial com auxílio de uma
matriz de supervisão previamente produzida e concordada, respeitando desta forma os padrões de
qualidade de implementação desta plano. Cada sector será responsável por recolher os dados e
efectuar o preenchimento da matriz de supervisão.
 As informações referentes as intervenções serão primeiramente recolhidas ao nível dos Distritos,
posteriormente os dados serão enviados para cada sector ao nível da Província para o seu
processamento e análise. O GT-PAMRDC realizará encontros trimestrais com o objectivo de
avaliar o andamento do processo, corrigir as possíveis falhas ou adaptar novas formas de abordagem
de forma a garantir o alcance dos resultados. Após os acertos feitos pelo GT-PAMRDC, a
informação será partilhada ao nível nacional em cada semestre para, por sua vez, reportar ao
conselho de Ministros.
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 Como parte integrante do ciclo de planificação, a Monitoria e Avaliação deve criar a capacidade de
prestação de contas para racionalizar estratégias e acções para redução da Desnutrição Crónica. Com
efeito, o Balanço do Plano Económico e Social (BdPES) será utilizado como principal instrumento
de Monitoria e Avaliação do Governo.

Meios de verificação de Monitoria e Avaliação do processo
 Plano Económico e Social (PES) que indica o balanço das actividades implementadas pelo Governo;
 Relatórios anuais da Sociedade Civil e Sector Privado;
 Análise anual da evolução dos indicadores de nutrição realizados pelo SETSAN através do Grupo de
Analise da Vulnerabilidade - GAV, e análise dos indicadores do sistema de Vigilância Nutricional
realizados pelo sector de saúde.

Instrumentos para a elaboração da linha de base das principais intervenções






Resultados do MICS, 2008;
INSIDA 2009;
Resultados do IDS, 2011;
Resultado do IAI de 2012/2013.
Resultados do Estudo de Base de SAN de 2013.

Instrumentos da Monitoria e Avaliação de impacto
 Resultados das projecções - Censo Populacional;
 Resultados do Estudo de Base de SAN;
 Resultados do IDS;
 Resultados do MICS;
 Resultado do IAI;
 Resultados do IOF;
 Resultados do INSIDA;
 Censo Agro-pecuário;
 Outros inquéritos nacionais e estudos específicos ao nível Provincial e Distrital.
Principais produtos da Monitoria e Avaliação
 Relatórios do PES Provincial;
 Relatório da Avaliação do Impacto da Implementação do PAMRDC;
 Relatórios da Sociedade Civil e Sector Privado ao nível Provincial e Distrital;
 Outros estudos e relatórios sobre a SAN ao nível Provincial e Distrital;
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10.

Matriz de intervenções

Sumário do PAMRDC 2015-2019 da Província de Nampula
Objectivo Geral
Reduzir a prevalência de Desnutrição Crónica em crianças menores de 5 anos de 49,5% em 2013 (SETSAN,2013) para 35 % até o ano 2020.

Objectivo Estratégico 1: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes.

Produtos
chave

1. 1.1
Raparigas
adolescente
s
suplementa
das com
ferro e
ácido folico.

Intervenções/activi
dades

Realizar a
supervisão do
suplemento de ferro
e ácido folico as
raparigas
adolescentes durante
o ano escolar.

Localiza
ção

Todos os
distritos

Linha
de base

80%
(Relato
rio
DPS)

Meta
2019
(indicad
or de
impacto
)
90%

Indicador
de processo
(actividade
)
# escolas
que
receberam
suplemento
s com ferro
e ácido
folico

Indicador
de impacto
(produto)

% raparigas
suplementa
das dentro
da escola

Cronograma
(anos)

Orçamento
Responsá
vel

DPS/Nutri
ção

Executor

DPS/Nutrição

Parceiros

DPJD,
DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição

OG
E

Parceir
os

X

X

1

2

3

4

5

X X X X X
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1.1.2
Adolescente
s educados
sobre
anemia.

1.1. 3.
Adolescente
s
periodicam
ente
desparasita
dos.

Disseminar
mensagens chaves
sobre a prevenção da
anemia, através da
alimentação e a
importância da
suplementação de
ferro e ácido
fólico.nos órgãos de
comunicação social
(TV e rádios).

Todos os
distritos

Realizar palestras
sobre a prevenção da
anemia através da
alimentação e a
importância da
suplementação de
ferro e ácido fólico
nas escolas e USs.

Todos os
distritos

Realizar a
desparasitação
supervisionada dos
adolescentes a cada
seis meses.
Realizar palestras
sobre a importância
da desparasitação
com albendazol nas
escolas e Uss.

Todos os
distritos

__

80%

#
mensagens
e frequência
das
mensagens
disseminada
s

%
adolescente
s
educados
sobre
anemia
dentro
da escola

# palestras
realizadas;
#
participante
s

40%
(Relato
rio
DPS)

50%

Todos os
distritos

# de escolas
que
receberam
desparasitan
tes
# palestras
realizadas;
#
participante
s por escola

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

%
adolescente
s
desparasitad
os dentro
da escola

DPS/Saúd
e Escolar

DPS/Saúd
e Escolar

DPS/Nutrição

DPS

DPS/Saúde
Escolar

DPS/Saúde
Escolar

DPJD, DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição

X

X

X X X X X

X

X

X X X X

X

X

X X X X X

DPS/NutriçãoD
PJD, DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição

X

X

X X X X X

DPS/NutriçãoD
PJD, DPEDH
,Organizações

X

X

X X X X X

DPJD, DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição
DPJD, DPEDH

Resultado 1.2. Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19 anos).
1.2.1 Uso de
algum
método de

Capacitar
professores,
provedores, lideres

Todos os
distritos

41%

31%

# sessões
realizadas;
#

%
mulheres de
15-19 anos

DPGCAS,
DPJD e
DPS/Saúd

DPGCAS,
DPJD e
DPS/Saúde

45

prevenção
contra a
gravidez
pelas
raparigas
adolescente
s (10-19
anos).

comunitórias, lideres
religiosos, membros
dos comités para
Assistência às
COV’s e activistas
sobre prevenção da
gravidez precoce.

Distribuir
preservativos e
explicar a correcta
utilização para
rapazes e raparigas
dentro e fora da
escola.

Todos os
distritos

Educar matronas,
madrinhas e
conselheiros
tradicionais sobre
boas praticas dos
Ritos de Iniciação,
evitando a promoção
do inicio da
actividade sexual
precoce.
Revitalizar e
expandir os SAAJs
nas escolas, USs e
comunidades.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

professores,
provedores,
lideres,
membros
dos comités
e activistas
capacitados;
#
adolesecent
es (rapazes
e raparigas)
aconselhado
s
#
contraceptiv
os
distribuídos

de idade
que
começaram
a procriar
(tiveram um
nascido
vivo ou
estão
grávidas)

e Escolar

Escolar

que actuam com
Saúde Sexual
Reprodutiva

DPS/Saúd
e Escolar

DPS/Saúde
Escolar

DPJD, DPEDH
,Organizações
que actuam com
Saúde Sexual
Reprodutiva

# palestras
realizadas
# matronas
e
conselheiro
s
sensibilizad
os

DPS/SMI/
Medicina
Tradiciona
l

# de USs e
comunidade
s com
SAAJs
revitalizado
se
expandidos
# de
adolescente
s e jovens

DPS/Saúd
e
Escolar/Sa
úde
Pública e
DPEDH

DPS/SMI e
Medicina
Tradicional/S
aúde Sexual
Reprodutiva

DPJD, DPEDH
,Organizações
que actuam com
Saúde Sexual
Reprodutiva

DPS e
DPEDH

DPJD,
Organizações
que actuam em
Saúde Sexual
Reprodutiva

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X
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atendidos

Revitalizar e
expandir os cantos
de aconselhamento
nas escolas

Todos os
distritos

Capacitar activistas
do Programa
Geração Biz em
matérias sobre
associativismo
juvenil e geração de
rendimento.

Todos os
distritos

Educar as raparigas
através de palestras,
teatros,
comunitárias sobre a
valorização da
rapariga/mulher e
seu poder de
decisão.

Todos os
distritos

# de escolas
com SAAJs
revitalizado
se
expandidos
# de
adolescente
s e jovens
atendidos
# de jovens
capacitados
# de
associações
de jovens
formadas

DPEDH

# palestras,
teatros
realizados;
# de
cartazes e
panfletos
distribuídos
, # de
mensagens
nas rádios e
frequências
das
mensagens

DPGCAS
e DPJD

DPJD

DPEDH

DPJD

DPGCAS e
DPJD

DPJD,
Organizações
que actuam em
Saúde Sexual
Reprodutiva

DPIC e
Organizações
que actuam em
desenvolviment
o de negócios e
microcréditos

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X

Organizações
que actuam em
Saúde Sexual
Reprodutiva
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Capacitar
Todos os
# sessões
% raparigas DPGCAS
DPGCAS e
Organizações
professores, lideres
distritos
realizadas
<18 anos
e DPJD
DPJD
que actuam em
comunitários, lideres
# de
casadas
Saúde Sexual
religiosos, membros
professores,
Reprodutiva
dos comités para
provedores,
Assistência às
lideres,
COV’s e activistas
membros
X
X
sobre prevenção dos
dos comités
casamentos
e activistas
prematuros
capacitados
(incluindo matéria
jurídica) e saúde
sexual e reprodutiva.
Resultado 1.3: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis de ensino como parte do currículo escolar, incluindo nos curricula de alfabetização
Capacitar os
5 distritos
__
70%
# de
%
DPEDH
DPEDH
DPS/Nutrição,
1.3.1
professores das
por ano
professores estudantes
DPASA,
Estudantes
escolas e Institutos
capacitados; que
DPOPHRH,
educados
de Formação de
% de
obtiveram
Organizações
sobre
Professores sobre
professores aproveitame
que actuam na
nutrição e
agricultura, saúde,
capacitados nto de 75%
área de
SAN.
higiene e nutrição,
que
nutrição,
X
X
incluindo a produção
obtiveram
agricultura e
de cartazes sobre
aproveitame
saneamento do
Educação
nto de 80%
meio
Nutricional que
serão afixados nas
escolas.
Capacitar
2 distritos
__
50%
#
% escolas
DPEDH
DPEDH
DPASA,
1.3.2
professores,
por ano
adolescente que
INCAJU e
Escolas
funcionários e LEC
s
possuem
Organizações
fazem
– Ligação Escola
capacitados; hortas e
que actuam na
educação
Comunidade das
% de
utilizam os
área de
nutricional
escolas que produtos
agricultura
incentivand escolas na produção
agrícola (hortas e
possuem
nas
X
X
o
árvores frutíferas) e
criação de
Alimentaçã
a produção
criação de animais
animais de
o
de hortas
de pequeno porte,
pequeno
Escolar
escolares,
incluindo o valor
porte
plantio de
nutricional dos
arvores
alimentos
frutiferas e
1.2.2
Reduzidos
casamentos
prematuros
das
raparigas
adolescente
s.

X X X X X

X X X X X

X X X X X
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criacao de
animais de
pequeno
porte.

produzidos.

Formar um núcleo
de agricultura e
nutrição em cada
escola*.

Promover a
produção de hortas e
pomares
comunitários em
torno das escolas e
hortas caseiras nas
residências dos
estudantes.

2 distritos
por ano

Todos os
distritos

# escolas
que
possuem
núcleo de
agricultura
e nutrição;
% escolas
que
possuem
hortas
escolares
% escolas
que
possuem
arvores
frutíferas
# de hortas
comunitária
s e caseiras
existentes

DPEDH

DPEDH

DPEDH

DPEDH

DPASA,
INCAJU e
Organizações
que actuam na
área de
agricultura

DPASA,
INCAJU e
Organizações
que actuam na
área de
agricultura

X

X

X X X X X

X

X

X X X X X
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Objectivo Estratégico 2: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação.
Resultado 2.1: Deficiências em micronutrientes e anemia reduzidos antes e durante a gravidez e lactação.

Produtos
chave

2. 1.1 Anemia
controlada
em mulheres
grávidas e no
período pós
parto , por
meio da
alimentação e
suplementaçã
o.

Intervenções/activid
ades

Localizaç
ão

Oferecer suplemento
com cápsulas de
multimicronutrientes
para mulheres
grávidas (180
cápsulas) e no pós
parto (90 cápsulas)
através dos serviços
de saúde.

Todos os
distritos

Disseminação de
mensagens chaves
sobre a prevenção da
anemia através da
alimentação
suplementação de
ferro e acido fólico
nos órgãos de
Comunicação Social
(TV e rádios).

Todos os
distritos

Linha de
base

51,5%
(IDS,
2011)

Meta
2019
(indicad
or de
impacto)
61,5%

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador
de impacto
(produto)

% mulheres
grávidas que
recebem
multimicronutrie
ntes durante a
gravidez

% mulheres
grávidas
com anemia

# mensagens
disseminadas e
frequência das
mensagens

Cronograma
(anos)

Orçamento
Responsável

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

Executor

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

Parceiros

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

OG
E

Parceir
os

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.1.2
Deficiência de
vitamina A,
controlada
em mulheres
no período
pós parto por
meio da
alimentação e
suplementaçã
o.

Realizar palestras nas
US e comunidades
sobre a prevenção da
anemia através da
alimentação e a
importância da
suplementação de sal
ferroso e acido fólico.

Todos os
distritos

Realizar a
suplementação da
Vitamina A para as
mulheres no período
pós-parto, que tiveram
parto institucional e
em suas casas.

Todos os
distritos

Realizar palestras nas
US e comunidades
sobre a prevenção da
deficiência de VA
através da
alimentação e
suplementação do
período pós-parto.

Todos os
distritos

# palestras; #
participantes

56%
(Relatori
o DPS)

66%

# mulheres no
periodo pós-parto
que receberam o
suplemento de
vitamina A

# palestras; #
participantes

DPS/Nutrição

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

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPGCAS,
DPEDH

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
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2.1.3
Mulheres
gravidas
realizam as
CPNs a partir
do I trimestre
da gravidez
com o
seguimento
adequado.

Realizar
aconselhamento às
mães logo após o
parto sobre prevenção
da deficiência de VA,
através da
alimentação e
suplementação.

Todos os
distritos

Capacitar os
profissionais da saúde
e as parteiras
tradicionais sobre a
importância da CPN
no I trimestre de
gravidez e realização
do seguimento
adequado.

Todos os
distritos

# mães
aconselhadas
sobre a
prevenção da
vitamina A no
período pós-parto

__

80%

DPS/Nutrição

# profissionais da
saude
capacitados; # de
parteiras
tradicionais
capacitadas

% mulheres
grávidas
que vão a
CPN a partir
do I e que
que fizeram
pelo menos
4 CPN
durante a
gestação

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva

# mulheres
grávidas que
foram
desparasitadas

% mulheres
gravidas
desparasitad
as

DPS/Nutrição/S
MI

DPS/Nutrição

DPS/Saude
Sexual
Reprodutiva

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultado 2.2. Infecções controladas antes e durante a gravidez e lactação.
2.2.1 Todas as
maes, alem de
tomar
suplementos
de multimicronutrient
es, tomam
medidas
necessarias
para
controlar as
infeccoes que

Realizar a
desparasitacao da
mulher gravida nas
Unidades Sanitarias.

Todos os
distritos

34%
(Relatori
o DPS)

44%

DPS/Nutrição/S
MI

DPGCAS,
DPEDH
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causam
anemia

2.2.2 Malária
controlada
em mulheres
grávidas.

Ofrecer o tratamento
adequado para as
mulheres gravidas
com parasitas
intestinais.

Todos os
distritos

Educar homens e
mulheres sobre a
importancia do
diagnostico do HIV e
realização do teste
rapido de HIV ,
durante os
atendimentos de
rotina nas Uss.

Todos os
distritos

Disponibilizar o
tratamento adequado
com anti-retovirais
(TARV) em mulheres
infectadas com HIV.

Todos os
distritos

Educar as mulheres
grávidas sobre a
prevencao da Malaria
e a importancia do
tratamento imediato,
atraves da
disseminação de
mensagens nas rádios
comunitárias.

Todos os
distritos

# de mulheres
gravidas
diagnosticadas
com parasitas
intestinais

__

90%

# homens e
mulheres
educados; % de
homens e
mulheres
educados que
realizaram o teste
rapido de HIV

DPS/Nutrição/S
MI

% mulheres
diagnosticad
as com
HIVnas USs
que
receberam
antiretovirais
(TARV)

% Unidades
Sanitarias que
não possuem
quebra de stock
de anti-retovirais
(TARV)

53,7%
(IDS,201
1)

63,7%

# palestras
realizadas; # e
frequencia das
mensagens; #
e cartazes
produzidos e
distribuidos

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/HI
V

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/HI
V

% mulheres
grávidas
que dormem
debaixo da
rede
mosqueteira
pulverizada
com
inseticida de

DPS/Malária

DPS/Nutrição/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/HI
V

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/HI
V

DPS/Malária

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

DPMAS, e
DPEC,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a e HIV
DPMAS, e
DPEC,
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a e HIV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPJD,
DPMAS e
DPEC
X

X
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Distribuir as redes
mosquiteiras tratadas
com insecticida de
longa duração e
promover a utilização
das mesmas.

Todos os
distritos

# mulheres
grávidas que
receberam redes
mosqueteiras

Oferecer o
Todos os
61,5%
Tratamento
distritos
(IDS,
Intermitente
2011)
Preventivo (TIP) da
malária durante a
gravidez.
Resultado 2.3. Aumento do ganho de peso adequado na gravidez.
2.3.1
Mulheres
grávidas
devidamente
aconselhadas
a fazerem
controlo prénatal e
suplemento
necessário.

Capacitar o pessoal da
saúde a nível
Provincial e Distrital
referente ao controlo
do ganho de peso
adequado na gravidez,
aconselhamento
nutricional e
tratamento da mulher
grávida com
sobrepeso, obesidade
e desnutrição (pacote
de treino no PRN
adulto e controle de
peso).
Orientar e
acompanhar as
mulheres grávidas,
durante as CPN, sobre
a alimentação
indicada para o ganho
de peso adequado
durante a gravidez.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

Todos os
distritos

__

71,5%

50%

longa
duracao ou
em uma
habitacao
que foi
pulverizada
com PID

% mulheres
grávidas no
controlo pré-natal
com malária que
receberam o TIP

% profissionais
capacitados com
aproveitamento
de 80%; % US
que fazem o
controlo do
ganho de peso
adequado das
mulheres
grávidas

# mulheres
grávidas que
receberam
orientação
nutricional sobre
o ganho de peso
adequado durante
a gravidez

DPS/Malária

DPS/Malária

% mulheres
grávidas
com ganho
de peso
adequado
durante a
gravidez

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Malária

DPS/Malária

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Malár
ia

Organizaçõ
es que
actuam
com a
malária

DPMAS, e
DPEC e
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a

DPMAS, e
DPEC e
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultado 2.4: Gravidez planeada em mulheres em idade fértil, incluindo o período de lactação.
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2.4.1
Aumento no
numero de
gravidezes
planeadas,
desejadas e
seguras

Oferecer
aconselhamento e
métodos
contraceptivos para o
controle do
espaçamento entre as
gravidezes, durante 2
anos, após o primeiro
parto

Todos os
distritos

Educar as mulheres
sobre a valorizacao da
mulher e seu poder de
decisao em relacao a
sua saude (
Planeamento
Familiar, prevenção
do HIV e ITS),
através de palestras,
teatros e grupos de
apoio

Todos os
distritos

42%
(IDS,201
1)

46,9%
(IDS,201
1)

52%

56,9%

# mulheres
aconselhadas
sobre a
importância do
espaçamento
entre as
gravidezes

% de
mulheres
com
Intervalo de
mais de 2
anos entre o
primeiro
parto

DPGCAS

# palestras
realizadas, #
teatros
realizados; #
grupos de apoio
constituídos

% mulheres
casadas
entre 15-49
anos que
possui
poder de
decisão e
autonomia
em relação a
sua própria
saúde

DPGCAS

DPGCAS

DPGCAS

DPMAS, e
DPEC e
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a
DPMAS, e
DPEC e
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reprodutiv
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objectivo Estratégico 3: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros dois anos de vida.
Resultado 3.1. Mães fazem aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança.

Produtos
chave

3.1.1 US e
comunidades
sensibilizada
s, equipadas
e capacitadas
para
promover e
apoiar o
AME nos
primeiros 6
meses de
vidad da
crianca

Intervenções/actividad
es

Localizaçã
o

Educar mulheres
grávidas e mães de
crianças recém nascidas
sobre a importância do
aleitamento materno
exclusivo nos primeiros
6 meses de vida da
criança, através de
palestras e teatros

Todos os
distritos

Educar mulheres
grávidas e mães de
crianças recém nascidas
sobre a importância do
aleitamento materno
exclusivo nos primeiros
6 meses de vida da
criança, atarves de
mensagens nas rádios e
televisoes

Todos os
distritos

Linha de
base

41%
(Estudo de
Base de
SAN,2013
)

Meta
2019
(indicado
r de
impacto)
51%

Indicador de
processo
(actividade)
# palestras
realizadas; #
teatros
realizados

# mensagens
disseminadas
e frequência
das mensagens

Indicador de
impacto
(produto)
% crianças
menores de 6
meses
exclusivament
e
amamentadas;
Autoavaliação do
hospital de
Iniciativa
Hospital
Amiga da
Criança
(IHAC)

Cronograma
(anos)

Orçamento
Responsáve
l

DPS/Nutriçã
o

Executor

DPS/Nutriçã
o

Parceiros
OG
E

Parceiro
s

1

2

3

4

5

DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X
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Criar e capacitar grupos
de mães para suportar a
sensibilização às outras
mães no processo de
aleitamento materno
exclusivo nos primeiros
6 meses de vida da
criança.

Todos os
distritos

Educar as mães
portadoras do
HIV/SIDA sobre o
Aleitamento Exclusivo
na redução da
transmissão vertical,
durante as CPN.

Todos os
distritos

# grupos de
mães criados e
capacitados

DPS/Nutriçã
o

# de maes
soropositivas
educadas
sobre o
aleitamento
exclusivo

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPGCAS,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultado 3.2 Crianças de 6 aos 24 meses recebem alimentação complementar adequada.
3.2.1
Crianças
seguem o
padrão de
crescimento
adequado
entre os 6
aos 24 meses
de idade.

Capacitar os Comités de
Saúde e activistas de
saúde sobre alimentação
complementar
adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

Todos os
distritos

desnutriçã
o crónica:
50%;
desnutriçã
o aguda:
12%

desnutriçã
o crónica:
35%;
desnutriçã
o aguda:
6%

# comités de
saúde
capacitados; #
de activistas
capacitados;
%
participantes
que obtiveram
o
aproveitamend
e 65%

% desnutrição
crónica em
crianças
menores de 5
anos; %
desnutrição
aguda
(crianças com
baixo peso
para altura)

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
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Realizar seminários
distritais para
profissionais de SMI no
âmbito da alimentação
complementar
adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

Todos os
distritos

Disseminar mensagens
chaves nos órgãos de
Comunicação Social
(TV e rádios) sobre a
Alimentação
Complementar
Adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

Todos os
distritos

Educar as mães sobre a
Alimentação
Complementar
adequada, através de
palestras,
demonstrações
culinárias (com produtos
da comunidade) e
teatros

Todos os
distritos

Fornecer,
semestralmente,
suplemento com
Vitamina A Às crianças
de 6 aos 59 meses de
idade nos serviços de
saúde, através dos APEs
e das brigadas movéis.

Todos os
distritos

# capacitações
realizadas; #
profissionais
capacitados
por distrito

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

%
profissionais
que tiveram o
aproveitament
o de 75%
# de
mensagens e
frequência

DPS/Nutriçã
o

# palestras,
demonstrações
culinárias,
teatros, filmes
# de
participantes
nas
actividades

DPS/Nutriçã
o

# crianças de
6-59 meses
que receberam
2 doses de
vitamina A

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizaçõe
s que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Desparasitar,
Todos os
# crianças dos
semestralmente,
distritos
11 aos 59
crianças de 11-59 meses
meses
nos Serviços de Saúde,
desparasitadas
através dos APEs e das
brigadas movéis.
Resultado 3.3 Reduzida a taxa de letalidade por Desnutrição Aguda em crianças menores de 5 anos (PRN).
3.3.1
Melhorar a
qualidade de
tratamento
de
reabilitacao
nutricional

Aumentar o número de
unidades de reabilitação
nutricional ao nível da
província.
Garantir a aquisição de
equipamentos para as
unidades de reabilitação
nutricional: balança,
estadiometro, livros de
registo, copos
graduados, baldes,
termos e chaleiras.
Garantir o stock de
medicamentos,
suplementos e alimentos
terapêuticos (ATPUPlumpy’Nut, F75, F100,
etc) para a reabilitação
nutricional.

Todos os
distritos

Reforçar as capacitações
no âmbito do PRN aos
nutricionistas, médicos e
enfermeiros.

Todos os
distritos

Capacitar activistas para
a identificação,
encaminhamento às US
e acompanhamento das
crianças em risco.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

Todos os
distritos

10%
(Relatorio
DPS)

5%

# unidades de
reabilitação
nutricional na
província
# USs
equipadas
adequadament
e

% letalidade
de criancas
internadas por
desnutrição
nas Uss

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

Quantidade de
produtos
distribuído por
US; % de US
sem ruptura de
stock

DPS/Nutriçã
o

# técnicos
capacitados;
% técnicos
com
aproveitament
o de 75%
# activistas
capacitados;
% crianças
identificadas e
encaminhadas
a US

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPGCAS,
DPEDH
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

DPS/Nutriçã
o

Universidad
e Lúrio e
Instititutos
de Saúde

X

DPGCAS,
DPEDH,
Universidad
e Lúrio e
Instititutos
de Saúde
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Objectivo Estratégico 4: Fortalecer as actividades dirigidas aos Agregados Familiares, para a melhoria do acesso e consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Resultado 4.1: Alimentos com alto valor nutritivo produzidos localmente e utilizados pelas famílias mais pobres.

Produtos
chave

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

Intervenções/activi
dades

Localiza
ção

Capacitar os
produtores em boas
práticas de maneio
do solo e agricultura
de conservação.

Todos os
distritos

Realizar assistência
técnica aos
produtores maneio
do solo e agricultura
de conservação.

Todos os
distritos

Intensificar e
diversificar culturas
alimentares: milho,
arroz, batata-reno,
batata doce de polpa
alaranjada,
amendoim,
mandioca, feijões,
etc.
Aumentar a
produção de hortas e
fruteiras/pomares
caseiras

Todos os
distritos

Prover
sementes/ramas aos
produtores locais

Todos os
distritos

Todos os
distritos

Linha
de base

Meta
2019
(indicad
or de
impacto
)

Indicador de processo (actividade)

# agricultores capacitados

# produtores assistidos;
% de produtores capacitados que
adoptaram as boas praticas

# hectares produzidos; quantidade de
produto produzidos (toneladas e hastes)

# AF com hortas caseiras

# AF que se beneficiaram das
sementes/ramas

Indicado
r de
impacto
(produto)
#
variedade
se
toneladas
de
alimentos
de alto
valor
nutritivo
produzido

Cronograma
(anos)

Orçamento
Responsá
vel

Execut
or

Parceiros
OG
E

DPASA

DPASA

DPASA

DPASA e
INCAJU

DPASA

DPAS
A

DPAS
A

DPAS
A

DPAS
Ae
INCAJ
U
DPAS
A

Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura
Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura
Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura

Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura
Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura

Parceir
os

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60

Incentivar a
produção e consumo
de culturas nativas
(amaranto, moringa,
malambe,
tamarindo, massala,
etc).

Todos os
distritos

Incentivar a
produção e o
consumo de soja

Todos os
distritos

Capacitar os
extensionistas e
criadores em boas
praticas de maneio e
sanidade animal,
incentivando a
criação animais de
pequena porte
através de processo
de replica (caprinos
e frangos), incluindo
a produção de ovos
e leite
Construir e povoar
tanques pisicolas.

Todos os
distritos

Construir tanques
modelos para a
capacitação dos
psicultores.

10
distritos

10
distritos

# AF produtores que cultivam culturas
nativas

DPASA

# AF produtor de soja

DPASA

# extensionistas capacitados # de
criadores capacitados;

# tanques construídos; # de tanques
povoados

# tanques modelos construídos ; # de
psicultores capacitados

DPASA

# de
toneladas
de
pescado
produzida

DPMAIP

DPMAIP

DPAS
A

DPAS
A

DPAS
A

DPMA
IP

DPMA
IP

Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura

Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura
Organizaç
ões que
actuam na
área da
pecuária

Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas
Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Potenciar e capacitar
os Centros de
Educação Técnica
Profissional
(Institutos Agrários)
em Unidades de
transferência de
tecnologia e
multiplicação e
produção de
alevinos.
Impulsionar a
criação de empresas
de aquacultura para
comercio e auto
consumo.
Promover a
realizacao de feiras
agricolas e
pecuarias, incluindo
demonstracoes
culinarias
Promover a
realização de feiras
pscicolas, incluindo
demonstrações
culinárias

10
distritos

# institutos e escolas potenciadas e
capacitadas; % docentes que obtiveram o
aproveitamento de 80%
% de estudantes que obtiveram
aproveitamento de 75%

Todos os
distritos

# empresas semi-industriais criadas; # de
empresas reforçadas

Todos os
distritos

DPMAIP

# feiras realizadas; # de expositores nas
feiras; # demonstraçõess culinárias
realizadas

Promover a
construção de silos e
celeiros melhorados.

Todos os
distritos

48%

65%

58%

DPASA

DPMA
IP

DPMA
IP

DPAS
A

75%

# feiras realizadas; # de expositores nas
feiras; # demonstraçõess culinárias
realizadas

Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas

Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas
Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura
e pecuária
Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

% AF que DPMAIP
DPMA
consome
IP
m peixe
fresco; #
X
X
X X X
AF que
consome
m peixe
seco
Resultado 4.2: Reforçada a capacidade dos agregados familiares vulneráveis à Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para o processamento e armazenamento adequado dos alimentos.
Agregados
Familiares
conservam e
processam
os alimentos
de alto valor
nutritivo.

Todos os
distritos

DPMAIP

# silos e celeiros melhorados
construídos; # AF que beneficiados pelos
celeiros

% AF que
consome
m peixe
seco

DPASA

DPMA
IP

Organizaç
ões que
actuam na
área da
agricultura

X

X

X

X
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Capacitação aos AF
em boas praticas de
manuseamento,
conservação
processamento e do
pescado.

Todos os
distritos

# capacitações e realizadas # de
piscicultores/pescadores/processadores/co
merciantes capacitados; % de redução de
perda pós-captura do pescado

DPASA

DPMA
IP

Organizaç
ões que
actuam na
área das
pescas

X

X

X

X

X

X

Resultado 4.3: Agregados familiares vulneráveis à InSAN com acesso aos serviços de apoio e protecção social para assegurar a alimentação suficiente e diversificada das mulheres grávidas, lactantes,
adolescentes e crianças dos 6-24 meses de idade.
4.3.1
Melhorada
a SAN das
familias
mais
vulneraveis
à InSAN.

Distribuir cestas
básicas aos
agregados familiares
com adolescentes,
crianças, mulheres
grávidas e lactantes
em situação de risco
através do PASD
(Programa de
Assistência Social
Directa).
Distribuir leites
terapêuticos, farinha
e açúcar às crianças
em situação de
risco.
Distribuir cestas
básicas à crianças
desnutridas (0-2
anos de idade).

Todos os
distritos

Realizar palestras
sobre higiene e
confecção dos
alimentos oferecidos
na cesta básica.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

Todos os
distritos

desnutriç
ão
crónica:
50%;
desnutriç
ão
aguda:
12%

desnutriç
ão
crónica:
35%;
desnutriç
ão
aguda:
6%

# cestas basicas distribuidas ( 1 cesta
basica - 1 AF)

# COVs beneficiadas

# cestas básicas transferidas por distrito (
1 cesta básica - 1 AF)

# palestras realizadas; # de participantes

%
desnutriçã
o crónica
em
crianças
menores
de 5 anos;
%
desnutriçã
o aguda
(crianças
com baixo
peso para
altura);
% AF
com
adolescen
tes,
crianças,
mulheres
grávidas e
lactantes
que
saíram da
situação
de risco.

INAS

INAS

INAS

INAS

INAS

Organizaç
ões que
actuam na
área da
nutrição

Organizaç
ões que
actuam na
área da
nutrição
Organizaç
ões que
actuam na
área da
nutrição

Organizaç
ões que
actuam na
área da
nutrição

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Criar mecanismos
Todos os
# beneficiarios capacitados; # benefiarios
de geração de renda
distritos
com acesso ao crédito
(capacitações,
acesso ao credito)
para AF com
mulheres,
adolescentes e
crianças em situação
de risco, através de
parcerias com outras
Organizações.
Resultado 4.4: Aumentada a oferta e o consumo de alimentos fortificados nas comunidades, incluindo o sal iodado.
4.4.1
Comunidad
es
mobilizadas
para
consumirem
regularment
e o sal
iodado.

4.4.2
Disponibilid
ade de sal
iodado de
boa
qualidade
aumentada
no mercado.

Realizar sessões
nas industrias
salinas sobre a
importância da
iodização do sal

Todos os
distritos

Educar as
comunidades,
especialmente os
lideres
comunitários, sobre
a importância do
consumo do sal
iodado e alimentos
ricos em iodo
Testagem de Iodo
nas salinas.

Todos os
distritos

Testagem de Iodo
nos mercados.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

24,2%

34,2%

# sessões realizadas; # produtores
sensibilizados

# sessões realizadas
# pessoas sensibilizadas de lideres
comunitários sensibilizados

# salinas testadas;
% salinas testadas que utilizam o iodo
correctamente

# mercados testados;
% mercados testados que comercializam
sal iodado

INAS

%
crianças
que vivem
em
Agregado
s
Familiare
s com sal
iodado

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

Organizaç
ões que
actuam na
área da
nutrição

DPS/Nutri
ção e
DPMAIP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção
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Realizar uma
Todos os
__
25%
# sessões realizadas; # participantes
campanha sobre a
distritos
importância do
consumo da farinha
e óleo fortificado.
Realizar sessões
Todos os
# sessoes realizadas; # alimentares
sobre a importância
distritos
abrangidas
da farinha e óleo
fortificados nas
indústrias
alimentares.
Resultado 4.5: Aumentada a renda dos produtores através de acções de geração de rendimento.
4.4.3
Alimentos
fortificados
com
micronutrie
ntes
essenciais
disponíveis
no mercado.

4.5.1
Promover a
geração de
rendimentos
para os
produtores.

Realizar
capacitações em
desenvolvimento de
negócio para os
produtores que
possuem interesse e
condicões para gerir
um negócio.

Todos os
distritos

__

80%

# produtores capacitados

% AF que
consome
m
alimentos
fortificad
os

%
produtore
s
capacitad
os que
aumentara
m o seu
rendiment
o

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPIC

DPS/Nutri
ção
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPS/Nutri
ção

DPASA e
DPP

Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição.
Resultado 5.1: Recursos humanos responsáveis pela nutrição a nível provincial e distrital capacitados.

Produtos
chave
5.1.1
Responsáveis
pela nutrição
capazes de
gerir
adequadame
nte
actividades
de nutrição.

Intervenções/activid
ades
Realizar capacitações
ao nível Provincial e
Distrital para os
profissionais de
Nutrição em temas
variados e relevantes,
incluindo avaliação
dos participantes.

Localizaçã
o
Todos os
distritos

Linh
a de
base
Não
poss
ui
linha
de
base

Meta
2019
(indicad
or de
impacto)
80%

Indicador de processo
(actividade)
# cursos realizados
# de profissionais
capacitados

Indicador
de impacto
(produto)
%
profissionais
responsaveis
pela nutrição
com o
aproveitame
nto de 75%
na
capacitação

Cronograma
(meses)

Orçamento
Responsáv
el
DPS/Nutriç
ão

Executor

Parceiros
OG
E

DPS/Nutriç
ão

SETSAN,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde

X

Parceir
os

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X
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Realizar Congressos
Nacionais de Nutrição
a cada 2 anos.

Cidade de
Nampula

# congressos realizados;
# profissionais de
nutrição participantes
nos congressos

Universida
de Lúrio

Universida
de Lúrio

DPSDPS/Nutriç
ão, SETSAN P
e Institutos de
Saúde

Promover encontros
de trocas de
experiencias a nível
Provincial e Distrital.

Cidade de
Nampula e
todos os
distritos

# encontros por distrito
e # de participantes;
Relatório das
experiencias relatadas

SETSAN
P- e
DPS/Nutriç
ão

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

Promover a
participação de
profissionais de
nutrição em eventos
científicos
internacionais.

Países que
possuam
cooperacao
com
Moçambiq
ue

# participantes em
eventos científicos
internacionais; Partilha
dos
conhecimentos/experien
cias adquiridas durante
com os demais
profissionais

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

Universidade
Lúrio, Institutos
de Saúde e
Organizações
que actuam na
área de nutrição
ao nível da
província
DPEDH,
Universidade
Lúrio, Institutos
de Saúde e
Organizações
que actuam na
área de nutrição
ao nível da
província

Resultado 5.2. Profissionais dos sectores de saúde, segurança alimentar e educação capacitados em alimentação e nutrição.
Realizar capacitações Todos os
Não
50%
# de cursos de
%
SETSAN5.2.1
em nutrição para os
distritos
poss
capacitação realizados;
profissionais P e
Profissionais
profissionais de saúde,
ui
# de profissionais de
com o
DPS/Nutriç
de saúde,
segurança alimentar e
linha
saúde, segurança
aproveitame
ão
segurança
educação.
de
alimentar e educação
nto de 75%
alimentar e
base
capacitados
educação
capazes de
realizar
aconselhame
nto e
actividades
de nutrição

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

SETSAN P,
DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

66

Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade Provincial para advocacia, coordenação, gestão, implementação progressiva do PAMRDC Provincial.
Resultado 6.1: Estabelecido e fortalecido um grupo de coordenação multissectorial, gestão da implementação, M&A do plano ao nível Provincial e distrital.

Produtos
chave
6.1.1 Grupo
Técnico (GT)
do PAMRDC
criado e
fortalecido a
nível
Provincial
com pelo
menos 1 ponto
focal de cada
instituição.

6.1.2
PAMRDC da
Provincia de
Nampula
financiado.

Intervenções/actividad
es

Localizaçã
o

Submeter os TOR da
constituição do grupo
coordenação e gestão
para aprovação do
Governo Provincial.

Cidade de
Nampula

Capacitar o Grupo
Técnico em SAN e
Nutrição para melhoria
do empenho e motivação
do grupo.

Cidade de
Nampula

Assegurar o
financiamento do GTPAMRDC

Cidade de
Nampula

Desenvolver o plano
anual orçamentado a
todos os níveis.

Cidade de
Nampula

Integrar as actividades
do PAMRDC no PES
provincial.

Cidade de
Nampula

Mobilizar fundos a
diferentes níveis para a
implementação do plano.

Cidade de
Nampula

Submeter o plano anual
a Direcção Provincial
das Finanças.

Cidade de
Nampula

Linh
a de
Base

Meta 2019
(indicador
de impacto)

__

90%

Indicador de
processo
(actividade)
ToR do GTPAMRDC
aprovado

# capacitações
realizadas; #
de membros do
Grupo Técnico
capacitados em
em SAN e
Nutrição
%
financiamento
assegurado
__

80%

Planos anuais
aprovados

Indicador
de impacto
(produto)
% dos
Pontos
Focais com
participação
efectiva no
GTPAMRDC

Responsáve
l
SETSAN-P

SETSAN -P
e DPS

SETSAN -P

% PAMRDC
provincial
financiado

Cronograma
(anos)

Orçamento

SETSAN-P

% actividades
do PAMRDC
descritas no
PES provincial
% fundos
orcamentados
mobilizados

SETSAN-P

% do
orcamento do
plano aprovado
pela Direcção
Provincial das
Finanças

SETSAN-P

SETSAN-P

Executor

Parceiros
OG
E

SETSAN
-P

SETSAN
-P e DPS

SETSANP

SETSANP

SETSANP

SETSANP

SETSANP

Instituições
membros do
GT-PAMRDC
Provincial
Instituições
membros do
GT-PAMRDC
Provincial

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

Parceiro
s

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X
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6.1.3 GTPAMRDC
criados e
funcionais em
cada Distrito
com pelo
menos 1 ponto
focal de cada
instituição.

6.1.4 Realizar
a M&A do
PAMRDC
Provincial e
divulgar do
resultados.

Elaborar e aprovar o
TOR da constituição de
GT - PAMRDC ao nível
Distrital com tarefas
definidas para gerir a
implementação do plano.
Identificar e capacitar
Pontos Focais distritais
em gestão,
implementação e M&A
do PAMRDC.

Todos os
Distritos

__

Todos os
Distritos

# de Pontos
Focais
distritais
capacitados

SETSAN-P

Criação GT-PAMRDC
ao nivel dos distritos.

Todos os
Distritos

# de GTPAMRDC
distritais
criados

Ponto Focal
distrital do
PAMRDC

Cidade de
Nampula

Todos os
Distritos

Plano de M&A
desenvolvido
e aprovado

Realizar supervisões
trimestrais nos distritos
que possuem o GTPAMRDC Distrital
Constituído.
Realização de um estudo
de base ao nivel distrital
e um estudo 30 meses
após a implementação
do PAMRDC Provincial
com indicadores de
impacto em SAN e
nutrição.
Realizar encontros de
balanço semestral ao
nível provincial, com
revisão do plano.

Todos os
Distritos

% de Distritos
que possuem o
GT-PAMRDC
supervisionado
s
Estudo de base
e estudo 30
meses apos a
implementacao
do plano
realizados

Cidade de
Nampula

80%

ToR aprovado

Constituir o sub-grupo
executivo multissectorial
para gerir actividades de
monitoria e avaliação.
Desenvolver plano de
monitoria e avaliação
para os níveis provincial
e distrital.

Todos os
Distritos

__

100%

Grupo de
M&A
constiuido

# encontros de
balanço
realizados

% distritos
com GT PAMRDC
distrital
constituidos
e funcionais

% de
distritos que
possuem o
GTPAMRDC
constituidos
e funcionais
que
obtiveram
resultados
satisfatórios
na M&A

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSANP

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSANP

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

Ponto
Focal
distrital
do
PAMRD
C
SETSANP

SETSAN-P

SETSANP

X

X

X

X

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SETSANP

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

X

SETSAN
-P

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

X

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

X

SETSANP

X

X

X

X

X

X

X

X
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Realizar uma Avaliação
de Meio Termo do plano
(30 meses após a
implementação do
plano).

Cidade de
Nampula

Publicar trimestralmente
relatórios de progresso
do plano.

Cidade de
Nampula

Identificar e sensibilizar
actores chaves que irão
constituir o grupo de
advocacia, comunicação
e mobilização social.

Cidade de
Nampula

Capacitar o grupo de
comunicação e
Advocacia em suas áreas
de intervenção.

Cidade de
Nampula

Implementar e
disseminar as
actividades descritas no
Plano de Comunicação e
Advocacia Nacional.

Cidade de
Nampula

Avaliação de
Meio Termo
realizada no
30º mes após a
implementação
do plano
# de relatorios
publicados

SETSAN-P

SETSANP

__

90%
Organizaçõe
s do
Governo,
80% das
Organizaçõe
s da
Sociedade
Civil e 60%
do Sector
Privado

% de actores
chaves
contactados
que foram
sensibilizados

# capacitacoes
realizadas; #
de membros do
grupo de
comunicação e
Advocacia
capacitados
% de
actividades
descritas no
Plano de
Comunicação e
Advocacia
Nacional que
foram
implementadas
e disseminadas

% de
Organizaçõe
s do Governo
contactadas
que apoiam
efetivamente
o plano; %
de
Organizacoe
s da
Sociedade
Civil
contactadas
que apoiam
efectivament
e o plano; %
de
Organizacoe
s do sector
privado
contactadass
que apoiam
efectivament
e o plano

SETSANP

SETSAN-P

SETSANP

X
X

SETSAN -P e
X
cocoordenadores
do plano
Resultado 6.2: Criado e fortalecido um grupo para gerir as actividades de comunicação e advocacia e para a redução da desnutrição crónica ao nível provincial.
6.2.1
Instituições do
Governo,
Sociedade
Civil e Sector
Privado
comprometida
s com a
redução da
desnutrição
crónica na
Província de
Nampula.

SETSAN-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

X

SETSAN-P

SETSANP

SETSANP

X

X

X

X

X

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
x

SETSAN-P

X

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

x

X

X

X

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
X

X

X
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Constituir e fortalecer
uma rede Provincial de
parceiros (Sociedade
Civil e Sector Privado)
para apoiar as
actividades do plano.

Cidade de
Nampula

Constituir e fortalecer
Redes Distritais de
parceiros (Sector
Privado e Sociedade
Civil) para apoiar as
actividades do plano.

% de
Organizações
Sociedade
Cívil e Sector
Privado que
compõe a rede
de parceiros ao
nível da
províncial

SETSAN-P

% de
Organizações
da sociedade
Cívil e Sector
Privado que
compõe a rede
de parceiros ao
nível do
distrito

Ponto Focal
distrital do
PAMRDC

SETSANP

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
X

Ponto
Focal
distrital
do
PAMRD
C

SETSAN-P e
Organizações
da sociedade
Cívil e Sector
Privado que
compõe a rede
de parceiros
distrital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objectivo estratégico 7: Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e nutricional.
Resultado 7.1: Gestão adequada das actividades de Segurança Alimentar e Nutricional dos diferentes níveis (provincial e distrital).

Produtos chave

7.1.1
Fortalecer o
Sistema de
Vigilância
Alimentar e
Nutricional
que
providencie
informação

Intervenções/actividade
s

Fortalecer a todos os
níveis a capacidade para
recolher, analisar e
reportar dados de SAN,
assegurando o seu uso
para a formulação de
estratégias e programas
ao nível provincial e
distrital.

Localizaçã
o

Todos os
distritos

Linh
a de
base
__

Meta 2019
(indicador
de
impacto)
Sistema de
Vigilancia
Nutriciona
l
fortalecido

Indicador de
processo
(actividade)
% pessoal
capacitado
para recolher,
analisar e
reportar
dados de
SAN por
Distrito

Indicador de
impacto
(produto)
Sistema de
Vigilancia
Nutricional
fortalecido

Responsáve
l

Orçamento
Executor

OG
E
SETSAN-P

SETSAN
-P

Cronograma (anos)

Parceiros
Parceiros

1

2

3

4

X

X

X

X

5

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC
X
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fiável sobre
SAN de forma
regular e
atempada.

Identificar as
necessidades e fortalecer
os postos de Vigilância
Nutricional (capacitação
e equipamento); Kits de
vigilância nos postos.

Todos os
distritos

# postos de
vigilancia
nutricional
fortalecidos

SETSAN-P

SETSAN
-P

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resultado 7.2: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e desagregada sobre a SAN na Província.
7.2.1
Disponibilizad
a de forma
regular e
atempada,
informação
sobre SAN a
todos os níveis
para todos.

Fortificar o sistema de
vigilância nutricional que
providencie informações
fiáveis sobre SAN de
forma regular e
atempada.

Cidade de
Nampula

Criar e manter
actualizada uma base de
dados distrital para SAN
e mantê-la
frequentemente
actualizada.

Cidade de
Nampula

Estabelecer um sistema
de aviso previo da
producao alimentar.

Cidade de
Nampula

Abastecer o website que
será criado ao nível
nacional com as
informações de SAN da
Província de Nampula.

Cidade de
Nampula

__

90%

# postos de
vigilância
fortificados

# distritos
com base de
dados para
SAN
funcional
e
informatizad
a
# distritos
que
receberam a
informação
do aviso
previo da
producao
alimentar
Website
nacional de
SAN
abastecido
com
informações
actualizadas
da Província
de Nampula

% informação
disponibilizad
a de forma
regular e
atempada

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC
X
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Aquisição de um
computador de mesa,
seus acessórios,
impressora, tonner e
acesso regular a internet
para instalar a base de
dados.

Cidade de
Nampula

#
computador
adquirido e
base de
dados
instalada

SETSAN-P

SETSAN
-P

Cocoordenadore
s do GTPAMRDC

X

X

Objectivo estratégico 8: Melhorar as condições de saneamento do meio e acesso a água potável.
Resultado 8.1. Aumentada a cobertura de abastecimento de água potável.

Produtos
chave

8.1.1 AF
com acesso
a água
segura.

Intervenções/actividade
s

Revitalizar, criar novos
capacitar e monitorar os
Comités de Água para a
auto-gestão das fontes e
promover o princípio de
procura (contribuição da
comunidade).

Localizaçã
o

Angoche,
Mecuburi,
Memba,
Monapo,
Nacaroa,
Nampula,
Erati,
Mogovolas,
Nacala-aVelha,
Memba e
Nacala
Porto.

Linha de Base

55%
SETSAN,2013)

Meta
2019
(indicado
r de
impacto)
65%

Indicador de
processo
(actividade)

# Comités de
agua
revitalizados;
# Comites de
Agua criados;
# Comites de
Agua
capacitados;
# Comites de
Água
monitorados

Indicador
de impacto
(produto
chave)
% de AF
com acesso
a água
potavel

Orçamento
Responsáve
l

DPOHRH

Executor

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

Cronograma (anos)

Parceiros
OG
E

Parceiro
s

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM
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Construir novas fontes de
água nos locais
identificados a partir do
levantamento.

Memba,
# de fontes
DPOHRH
Moma,
construídas
Larde,
Murrupula,
Nacaroa,
Erati,
Muecate,
Mogincual,
Liupo,
Ribaue,
Larde,
Mossuril,
Monapo,
Nacala-aVelha,
Mecuburi,
NacalaPorto
Resultado 8.2. Melhorada a qualidade da água para o consumo humano (qualidade da agua da fonte, tratamento e conservação).
8.2.2 AF
com
consumo
de agua
potavel.

Capacitar lideres
comunitários,
professores, pessoal da
saúde sobre a boas
praticas de conservação e
métodos de tratamento da
agua

Todos os
distritos

Criar nucleos escolares
(alunos e encarregados de
educacao) sobre boas
praticas de conservacao e
metodos de tratamento da
água.

Todos os
distritos

Disseminar as mensagens
chaves sobre boas
praticas de conservação e
métodos de tratamento da
agua, através de palestras.

Todos os
distritos

10,3% (IDS,
2011)

5,3%

# de lideres
comunitários,
professores,
pessoal da
saúde
capacitados
# de pessoas
da
comunidade
sensibilizadas

% diarreia
em crianças
menores de
5 anos

DPOHRH

# de nucleos
capacitados e
% de escolas
por distrito
que possuem
nucleos

DPOHRH

# de
mensagens
disseminadas
e frequência
das
mensagens

DPOHRH

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X
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Resultado 8.3. Assegurado o saneamento básico nos AFs, escolas, Unidades Sanitárias e locais públicos de grandes aglomerados populacionais (Órgãos públicos de atendimentos a população,
mercados, igrejas e mesquitas).
Construir latrinas
Angoche,
17%
27%
# latrinas
% de AF
DPOHRH
DPOHRH DPOHRH
8.3.1 AF
tradicionais e melhoradas
Memba,
(SETSAN,2013
melhoradas
com
, CARE,
, CARE,
com
nas comunidades e sua
Moma,
)
construidas
latrinas
Helvetas,
Helvetas,
saneament
correcta utilização.
Larde,
nas
melhoradas
SCIP e
SCIP e
o do meio
Muurupula,
comunidades
; % de
CCM
CCM
adequado.
Nacaroa,
criancas
Erati,
com
Muecate,
diarreia;
Mogincual,
Liupo,
Ribaue,
Lalaua,
X
X
X X X
Mossuril,
Mogovolas,
Malema,
Meconta,
Monapo,
Nacala-aVelha,
Mecuburi,
NacalaPorto e
Nampula
Construir sanitários e
latrinas melhoradas e
promover a sua correcta
utilização.nas escolas e
Uss.

1 distrito
por ano

Construir latrinas
melhoradas e uso de tiptaps nas escolas.

2 distritos
por ano

# saniatrios
construidos
nas escolas; #
latrinas
melhoradas
construidas
nas escolas
pela
DPOHRH
# latrinas
melhoradas
construidas
nas escolas
pela DPEDH

DPOHRH

DPEDH

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Identificar e reconhecer
as famílias modelos em
higiene e saneamento do
meio para apoiar e servir
de exemplo as demais
familias.
Capacitar directores e
professores em matéria
do saneamento do meio,
através de palestras,
cartazes, entre outros
materiais didácticos.
Disseminar mensagens
sobre a cultura correcta
da lavagem das mãos
como um factor
fundamental na
prevenção de doenças em
TVs e rádios.
Construir e ensinar as
comunidades a
construirem pequenos
sistemas de água em
locais públicos de
grandes aglomeracoes.

Educar os líderes dos
estabelecimentos
comerciais sobre a
importância da
construção de sanitários e
latrinas com o recurso
próprio.

Todos os
distritos

Todos os
distritos

Todos os
distritos

03 distritos
por ano

Todos os
distritos

# familias
modelos
identificadas

DPOHRH

# de
directores e
professores
capacitados

DPOHRH

# de
mensagens
disseminadas
e frequência
das
mensagens

DPOHRH

# pequenos
sistemas de
abasteciment
o de água
construido; #
de AF
ensinados a
construir
pequenos
sistemas de
abasteciment
o de água
# de líderes
comunitários
educados

DPOHRH

Conselho
Municipal e
SDPI

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHRH
, CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11.
Matriz de Monitoria e Avaliação das Intervenções do
PAMRDC da provincial de Nampula
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 à Província para o seu processamento e análise.
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 do Nampula, foram considerados os
resultados do IDS 2011 e Estudo de Base de 2013. 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 do Nampula.
Abaixo, se apresenta de forma sumária o plano de monitoria e avaliação:
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Matriz de Monitoria e Avaliação
Objectivo Estratégico 1: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes.
Resultado 1.1: Anemia controlada em adolescentes (10 – 19 anos) dentro e fora da escola.

Produtos chave

1. 1.1 Raparigas
adolescentes
suplementadas
com ferro e ácido
folico.
1.1.2 Adolescentes
educados sobre
anemia.

1.1. 3.
Adolescentes
periodicamente
desparasitados.

Intervenções/actividades

Realizar a supervisão do suplemento de
ferro e ácido folico as raparigas
adolescentes durante o ano escolar.

Disseminar mensagens chaves sobre a
prevenção da anemia, através da
alimentação e a importância da
suplementação de ferro e ácido fólico.nos
órgãos de comunicação social (TV e
rádios).
Realizar palestras sobre a prevenção da
anemia através da alimentação e a
importância da suplementação de ferro e
ácido fólico nas escolas e USs.
Realizar a desparasitação supervisionada
dos adolescentes a cada seis meses.

Linha de base

Meta 2019
(indicador de
impacto)

Indicador de processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(produto)

Meios de
verificação

80% (Relatorio
DPS)

90%

# escolas que
receberam suplementos
com ferro e ácido
folico

% raparigas
suplementadas
dentro da escola

Relatórios

__

80%

# mensagens e
frequência das
mensagens
disseminadas

% adolescentes
educados sobre
anemia dentro
da escola

Relatórios

% adolescentes
desparasitados
dentro
da escola

Relatórios

# palestras realizadas; #
participantes

40%(Relatorio
DPS)

Realizar palestras sobre a importância da
desparasitação com albendazol nas escolas
e Uss.
Resultado 1.2. Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19 anos).

50%

# de escolas que
receberam
desparasitantes
# palestras realizadas; #
participantes por escola
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1.2.1 Uso de
algum método de
prevenção contra
a gravidez pelas
raparigas
adolescentes (1019 anos).

Capacitar professores, provedores, lideres
comunitórias, lideres religiosos, membros
dos comités para Assistência às COV’s e
activistas sobre prevenção da gravidez
precoce.

Distribuir preservativos e explicar a
correcta utilização para rapazes e raparigas
dentro e fora da escola.
Educar matronas, madrinhas e
conselheiros tradicionais sobre boas
praticas dos Ritos de Iniciação, evitando a
promoção do inicio da actividade sexual
precoce.
Revitalizar e expandir os SAAJs nas
escolas, USs e comunidades.

Revitalizar e expandir os cantos de
aconselhamento nas escolas

Capacitar activistas do Programa Geração
Biz em matérias sobre associativismo
juvenil e geração de rendimento.
Educar as raparigas
através de palestras, teatros,
comunitárias sobre a valorização da
rapariga/mulher e seu poder de decisão.

41%

31%

# sessões
realizadas; #
professores,
provedores, lideres,
membros dos comités e
activistas capacitados;
# adolesecentes
(rapazes e raparigas)
aconselhados
#
contraceptivos
distribuídos
# palestras realizadas
# matronas e
conselheiros
sensibilizados

% mulheres de
15-19 anos de
idade que
começaram a
procriar (tiveram
um nascido vivo
ou estão
grávidas)

IDS e relatórios

# de USs e
comunidades com
SAAJs revitalizados e
expandidos # de
adolescentes e jovens
atendidos
# de escolas com
SAAJs revitalizados e
expandidos # de
adolescentes e jovens
atendidos
# de jovens capacitados
# de associações de
jovens formadas
# palestras, teatros
realizados; # de
cartazes e panfletos
distribuídos, # de
mensagens nas rádios e
frequências das
mensagens
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Capacitar professores, lideres
# sessões realizadas
% raparigas <18
IDS e relatórios
comunitários, lideres religiosos, membros
# de professores,
anos
dos comités para Assistência às COV’s e
provedores, lideres,
casadas
activistas sobre prevenção dos casamentos
membros dos comités e
prematuros (incluindo matéria jurídica) e
activistas capacitados
saúde sexual e reprodutiva.
Resultado 1.3: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis de ensino como parte do currículo escolar, incluindo nos curricula de alfabetização
Capacitar os professores das escolas e
__
70% dos
# de professores
% de estudantes
Relatórios
1.3.1 Estudantes
Institutos de Formação de Professores
estudantes
capacitados; % de
que obtiveram
educados sobre
sobre agricultura, saúde, higiene e
professores capacitados aproveitamento
nutrição e SAN.
nutrição, incluindo a produção de cartazes
que obtiveram
de 75%
sobre Educação Nutricional que serão
aproveitamento de
afixados nas escolas.
80%
Capacitar professores, funcionários e LEC
__
50% das
# adolescentes
% escolas que
Relatórios
1.3.2 Escolas
– Ligação Escola Comunidade das escolas
escolas
capacitados; % de
possuem hortas e
fazem educação
na produção agrícola (hortas e árvores
escolas que possuem
utilizam os
nutricional
frutíferas) e criação de animais de pequeno
criação de animais de
produtos nas
incentivando
porte, incluindo o valor nutricional dos
pequeno porte
Alimentação
a produção de
alimentos produzidos.
Escolar
hortas
escolares, plantio
Formar um núcleo de agricultura e
# escolas que possuem
de arvores
nutrição em cada escola*.
núcleo de agricultura e
frutiferas e
nutrição; % escolas que
criacao de
possuem hortas
animais de
escolares
pequeno porte.
% escolas que
possuem arvores
frutíferas
1.2.2 Reduzidos
casamentos
prematuros das
raparigas
adolescentes.

Promover a produção de hortas e pomares
comunitários em torno das escolas e hortas
caseiras nas residências dos estudantes.

# de hortas
comunitárias e caseiras
existentes
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Objectivo Estratégico 2: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação.

Produtos chave

2. 1.1 Anemia controlada em mulheres grávidas e no período pós parto , por
meio da alimentação e suplementação.

2.1.2 Deficiência de vitamina A, controlada em mulheres no período pós parto
por meio da alimentação e suplementação.

Intervenções/actividades

Linha de base

Oferecer suplemento com
cápsulas de
multimicronutrientes para
mulheres grávidas (180
cápsulas) e no pós parto
(90 cápsulas) através dos
serviços de saúde.
Disseminação de
mensagens chaves sobre a
prevenção da anemia
através da alimentação
suplementação de ferro e
acido fólico nos órgãos de
Comunicação Social (TV
e rádios).
Realizar palestras nas US
e comunidades sobre a
prevenção da anemia
através da alimentação e a
importância da
suplementação de sal
ferroso e acido fólico.

51,5% (IDS,
2011)

Realizar a suplementação
da Vitamina A para as
mulheres no período pósparto, que tiveram parto
institucional e em suas
casas.
Realizar palestras nas US
e comunidades sobre a
prevenção da deficiência
de VA através da
alimentação e
suplementação do período
pós-parto.

56%
(Relatorio
DPS)

Meta
2019
(indicador
de
impacto)
61,5%

Indicador de
processo
(actividade)

Indicador de
impacto
(produto)

% mulheres grávidas
que recebem
multimicronutrientes
durante a gravidez

% mulheres
grávidas com
anemia;
Taxas de
hemoglobina
nas mulheres
gravidas que
fazem o
controlo prénatal

IDS e
relatórios

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

Relatórios

# mensagens
disseminadas e
frequência das
mensagens

Meios de
verificação

# palestras; #
participantes

66%

# mulheres no
periodo pós-parto
que receberam o
suplemento de
vitamina A
# palestras; #
participantes
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2.1.3 Mulheres gravidas realizam as CPNs a partir do I trimestre da gravidez
com o seguimento adequado.

Realizar aconselhamento
às mães logo após o parto
sobre prevenção da
deficiência de VA,
através da alimentação e
suplementação.
Capacitar os profissionais
da saúde e as parteiras
tradicionais sobre a
importância da CPN no I
trimestre de gravidez e
realização do seguimento
adequado.

# mães aconselhadas
sobre a prevenção
da vitamina A no
período pós-parto

# profissionais da
saude capacitados; #
de parteiras
tradicionais
capacitadas

% mulheres
grávidas que
vão a CPN a
partir do I e
que que
fizeram pelo
menos 4 CPN
durante a
gestação

Relatórios

# mulheres grávidas
que foram
desparasitadas
# de mulheres
gravidas
diagnosticadas com
parasitas intestinais
# de homens e
mulheres educados;
% de homens e
mulheres educados
que realizaram o
teste rapido de HIV

% mulheres
gravidas
desparasitadas

Relatórios

Resultado 2.2. Infecções controladas antes e durante a gravidez e lactação.
2.2.1 Todas as maes, alem de tomar suplementos de multi-micronutrientes,
tomam medidas necessarias para controlar as infeccoes que causam anemia

Realizar a desparasitacao
da mulher gravida nas
Unidades Sanitarias.
Ofrecer o tratamento
adequado para as
mulheres gravidas com
parasitas intestinais.
Educar homens e
mulheres sobre a
importancia do
diagnostico do HIV e
realização do teste rapido
de HIV , durante os
atendimentos de rotina
nas Uss.
Disponibilizar o
tratamento adequado com
anti-retovirais (TARV)
em mulheres infectadas
com HIV.

34%
(Relatorio
DPS, 1º
semestre,2014)

44%
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2.2.2 Malária controlada em mulheres grávidas.

Educar as mulheres
grávidas sobre a
prevencao da Malaria e a
importancia do
tratamento imediato,
atraves da disseminação
de mensagens nas rádios
comunitárias.
Distribuir as redes
mosquiteiras tratadas com
insecticida de longa
duração e promover a
utilização das mesmas.
Oferecer o Tratamento
Intermitente Preventivo
(TIP) da malária durante
a gravidez.

53,7%
(IDS,2011)

63,7%

# palestras
realizadas; # e
frequencia das
mensagens; #
e cartazes
produzidos e
distribuidos
# mulheres grávidas
que receberam redes
mosqueteiras

61,5% (IDS,
2011)

71,5%

% mulheres grávidas
no controlo pré-natal
com malária que
receberam o TIP

__

50%

% profissionais
capacitados com
aproveitamento de
80%; % US que
fazem o controlo do
ganho de peso
adequado das
mulheres grávidas

% mulheres
grávidas que
dormem
debaixo da
rede
mosqueteira
pulverizada
com
inseticida de
longa duracao
ou em uma
habitacao que
foi
pulverizada
com PID

Resultado 2.3. Aumento do ganho de peso adequado na gravidez.
2.3.1 Mulheres grávidas devidamente aconselhadas a fazerem controlo prénatal e suplemento necessário.

Capacitar o pessoal da
saúde a nível Provincial e
Distrital referente ao
controlo do ganho de
peso adequado na
gravidez, aconselhamento
nutricional e tratamento
da mulher grávida com
sobrepeso, obesidade e
desnutrição (pacote de
treino no PRN adulto e
controle de peso).
Orientar e acompanhar as
mulheres grávidas,
durante as CPN, sobre a
alimentação indicada para
o ganho de peso
adequado durante a
gravidez.

% mulheres
grávidas com
ganho de peso
adequado
durante a
gravidez

Relatórios

# mulheres grávidas
que receberam
orientação
nutricional sobre o
ganho de peso
adequado durante a
gravidez

Resultado 2.4: Gravidez planeada em mulheres em idade fértil, incluindo o período de lactação.
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2.4.1 Aumento no numero de gravidezes planeadas, desejadas e seguras

Oferecer aconselhamento
e métodos contraceptivos
para o controle do
espaçamento entre as
gravidezes, durante 2
anos, após o primeiro
parto

42%
(IDS,2011)

52%

# mulheres
aconselhadas sobre a
importância do
espaçamento entre
as gravidezes

% de
mulheres com
Intervalo de
mais de 2
anos entre o
primeiro parto

Educar as mulheres sobre
a valorizacao da mulher e
seu poder de decisao em
relacao a sua saude (
Planeamento Familiar,
prevenção do HIV e ITS),
através de palestras,
teatros e grupos de apoio

46,9%
(IDS,2011)

56,9%

# palestras
realizadas, # teatros
realizados; # grupos
de apoio
constituídos

% mulheres
casadas entre
15-49 anos
que possui
poder de
decisão e
autonomia em
relação a sua
própria saúde

IDS e
relatórios
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Objectivo Estratégico 3: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros dois anos de vida.

Produtos chave

Intervenções/actividades

Linha de base

3.1.1 US e
comunidades
sensibilizadas,
equipadas e
capacitadas para
promover e apoiar o
AME nos primeiros 6
meses de vidad da
crianca

Educar mulheres grávidas e mães de
crianças recém nascidas sobre a
importância do aleitamento materno
exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da
criança, através de palestras e teatros
Educar mulheres grávidas e mães de
crianças recém nascidas sobre a
importância do aleitamento materno
exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da
criança, atarves de mensagens nas rádios e
televisoes
Criar e capacitar grupos de mães para
suportar a sensibilização às outras mães no
processo de aleitamento materno exclusivo
nos primeiros 6 meses de vida da criança.
Educar as maes portadoras do HIV/SIDA
sobre o Aleitamento Exclusivo na redução
da transmissão vertical , durante as CPN.

41% (Estudo
de Base de
SAN,2013)

Meta 2019
(indicador de
impacto)

Indicador de
processo
(actividade)

51%

# palestras
realizadas; # teatros
realizados

# mensagens
disseminadas e
frequência das
mensagens

Indicador de impacto
(produto)

Meios de
verificação

% crianças menores de 6
meses exclusivamente
amamentadas; Autoavaliação do hospital de
Iniciativa Hospital Amiga
da Criança (IHAC)

Estudo de Base de
SAN e relatórios

% desnutrição crónica em
crianças menores de 5
anos; % desnutrição aguda
(crianças com baixo peso
para altura)

Estudo de Base de
SAN e relatórios

# grupos de mães
criados e
capacitados
% de maes
soropositivas
educadas sobre o
aleitamento
exclusivo

Resultado 3.2 Crianças de 6 aos 24 meses recebem alimentação complementar adequada.
3.2.1 Crianças
seguem o padrão de
crescimento
adequado entre os 6
aos 24 meses de
idade.

Capacitar os Comités de Saúde e activistas
de saúde sobre alimentação complementar
adequada, causas e consequências da
Desnutrição Crónica.

desnutrição
crónica: 50%;
desnutrição
aguda: 12%

desnutrição
crónica: 35%;
desnutrição
aguda: 6%

# comités de saúde
capacitados; # de
activistas
capacitados;
% participantes que
obtiveram o
aproveitamende
65%
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Realizar seminários distritais para
profissionais de SMI no âmbito da
alimentação complementar adequada,
causas e consequências da Desnutrição
Crónica.

# capacitações
realizadas; #
profissionais
capacitados por
distrito; %
profissionais que
tiveram o
aproveitamento de
75%
# de mensagens e
frequência

Disseminar mensagens chaves nos órgãos
de Comunicação Social (TV e rádios)
sobre a Alimentação Complementar
Adequada, causas e consequências da
Desnutrição Crónica.
Educar as mães sobre a Alimentação
Complementar adequada, através de
palestras, demonstrações culinárias (com
produtos da comunidade) e teatros

# palestras,
demonstrações
culinárias, teatros,
filmes
# de participantes
nas actividades
# crianças de 6-59
meses que
receberam 2 doses
de vitamina A

Fornecer, semestralmente, suplemento com
Vitamina A Às crianças de 6 aos 59 meses
de idade nos serviços de saúde, através dos
APEs e das brigadas movéis.

Desparasitar, semestralmente, crianças de
# crianças dos 11
11-59 meses nos Serviços de Saúde,
aos 59 meses
através dos APEs e das brigadas movéis.
desparasitadas
Resultado 3.3 Reduzida a taxa de letalidade por Desnutrição Aguda em crianças menores de 5 anos (PRN).
3.3.1 Melhorar a
qualidade de
tratamento de
reabilitacao
nutricional

Aumentar o número de unidades de
reabilitação nutricional ao nível da
província.
Garantir a aquisição de equipamentos para
as unidades de reabilitação nutricional:
balança, estadiometro, livros de registo,
copos graduados, baldes, termos e
chaleiras.
Garantir o stock de medicamentos,
suplementos e alimentos terapêuticos
(ATPU-Plumpy’Nut, F75, F100, etc) para
a reabilitação nutricional.

10% (Relatorio
DPS)

5%

# unidades de
reabilitação
nutricional na
província
# USs equipadas
adequadamente

% letalidade de criancas
internadas por desnutrição
nas Uss

Relatórios

Quantidade de
produtos distribuído
por US; % de US
sem ruptura de stock
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Reforçar as capacitações no âmbito do
PRN aos nutricionistas, médicos e
enfermeiros.

# técnicos
capacitados;
% técnicos com
aproveitamento de
75%
# activistas
capacitados;
% crianças
identificadas e
encaminhadas a US

Capacitar activistas para a identificação,
encaminhamento às US e
acompanhamento das crianças em risco.

Objectivo Estratégico 4: Fortalecer as actividades dirigidas aos Agregados Familiares, para a melhoria do acesso e consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Resultado 4.1: Alimentos com alto valor nutritivo produzidos localmente e utilizados pelas famílias mais pobres.

Produtos chave

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

Intervenções/actividades

Localização

Linha de
base

Meta 2019
(indicador
de impacto)

Indicador de processo (actividade)

Capacitar os produtores
em boas práticas de
maneio do solo e
agricultura de
conservação.

Todos os
distritos

# agricultores capacitados

Realizar assistência
técnica aos produtores
maneio do solo e
agricultura de
conservação.
Intensificar e diversificar
culturas alimentares:
milho, arroz, batata-reno,
batata doce de polpa
alaranjada, amendoim,
mandioca, feijões, etc.
Aumentar a produção de
hortas e fruteiras/pomares
caseiras
Prover sementes/ramas
aos produtores locais

Todos os
distritos

# produtores assistidos;
% de produtores capacitados que adoptaram as boas
praticas

Todos os
distritos

# hectares produzidos; quantidade de produto produzidos
(toneladas e hastes)

Todos os
distritos

# AF com hortas caseiras

Todos os
distritos

# AF que se beneficiaram das sementes/ramas

Indicador de
impacto
(produto)

# variedades e
toneladas de
alimentos de
alto valor
nutritivo
produzido

Meios de
verificação

Relatórios
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Incentivar a produção e
consumo de culturas
nativas (amaranto,
moringa, malambe,
tamarindo, massala, etc).
Incentivar a produção e o
consumo de soja
Capacitar os
extensionistas e criadores
em boas praticas de
maneio e sanidade
animal, incentivando a
criação animais de
pequena porte através de
processo de replica
(caprinos e frangos),
incluindo a produção de
ovos e leite

Todos os
distritos

# AF produtores que cultivam culturas nativas

Todos os
distritos
Todos os
distritos

# AF produtor de soja

Construir e povoar
tanques pisicolas.
Construir tanques
modelos para a
capacitação dos
psicultores.
Potenciar e capacitar os
Centros de Educação
Técnica Profissional
(Institutos Agrários) em
Unidades de transferência
de tecnologia e
multiplicação e produção
de alevinos.
Impulsionar a criação de
empresas de aquacultura
para comercio e auto
consumo.
Promover a realizacao de
feiras agricolas e
pecuarias, incluindo
demonstracoes culinarias
Promover a realização de
feiras pscicolas, incluindo
demonstrações culinárias

10 distritos

# tanques construídos; # de tanques povoados

10 distritos

# tanques modelos construídos ; # de psicultores
capacitados

10 distritos

# institutos e escolas potenciadas e capacitadas; %
docentes que obtiveram o aproveitamento de 80%
% de estudantes que obtiveram aproveitamento de 75%

# extensionistas capacitados # de criadores capacitados;

Todos os
distritos

# empresas semi-industriais criadas; # de empresas
reforçadas

Todos os
distritos

# feiras realizadas; # de expositores nas feiras; #
demonstraçõess culinárias realizadas

Todos os
distritos

48%

58%

# feiras realizadas; # de expositores nas feiras; #
demonstraçõess culinárias realizadas

# de toneladas
de pescado
produzida

Relatórios

% AF que
consomem
peixe fresco; #
AF que

Estudo de
Base de SAN
e relatórios
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consomem
peixe seco
Resultado 4.2: Reforçada a capacidade dos agregados familiares vulneráveis à Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para o processamento e armazenamento adequado dos
alimentos.
Promover a construção de
Todos os
23,2%
13,2%
# silos e celeiros melhorados construídos; # AF que
% de AF em
SETSAN,2013
Agregados
silos e celeiros
distritos
beneficiados pelos celeiros
Familiares
situação de
melhorados.
conservam e
INSAN
processam os
Capacitação aos AF em
Todos os
# capacitações e realizadas #
Crónica
alimentos de alto boas praticas de
distritos
es/processadores/comerciantes/produtores capacitados
valor nutritivo.
manuseamento,
conservação
processamento de
produtos agricolas

Capacitação aos AF em
Todos os
# capacitações e realizadas # de
boas praticas de
distritos
piscicultores/pescadores/processadores/comerciantes
manuseamento,
capacitados; % de redução de perda pós-captura do
conservação
pescado
processamento e do
pescado.
Resultado 4.3: Agregados familiares vulneráveis à InSAN com acesso aos serviços de apoio e protecção social para assegurar a alimentação suficiente e diversificada das mulheres
grávidas, lactantes, adolescentes e crianças dos 6-24 meses de idade.
4.3.1 Melhorada
a SAN das
familias mais
vulneraveis à
InSAN.

Distribuir cestas básicas
aos agregados familiares
com adolescentes,
crianças, mulheres
grávidas e lactantes em
situação de risco através
do PASD (Programa de
Assistência Social
Directa).
Distribuir leites
terapêuticos, farinha e
açúcar às crianças em
situação de risco.

Todos os
distritos

desnutrição
crónica:
50%;
desnutrição
aguda: 12%

desnutrição
crónica:
35%;
desnutrição
aguda: 6%

# cestas basicas distribuidas ( 1 cesta basica - 1 AF)

Todos os
distritos

# COVs beneficiadas

Distribuir cestas básicas à
crianças desnutridas (0-2
anos de idade).

Todos os
distritos

# cestas básicas transferidas por distrito ( 1 cesta básica - 1
AF)

% desnutrição
crónica em
crianças
menores de 5
anos; %
desnutrição
aguda
(crianças com
baixo peso
para altura);
% AF com
adolescentes,
crianças,
mulheres
grávidas e
lactantes que

SETSAN,2013
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Realizar palestras sobre
Todos os
# palestras realizadas; # de participantes
higiene e confecção dos
distritos
alimentos oferecidos na
cesta básica.
Criar mecanismos de
Todos os
# beneficiarios capacitados; # benefiarios com acesso ao
geração de renda
distritos
crédito
(capacitações, acesso ao
credito) para AF com
mulheres, adolescentes e
crianças em situação de
risco, através de parcerias
com outras Organizações.
Resultado 4.4: Aumentada a oferta e o consumo de alimentos fortificados nas comunidades, incluindo o sal iodado.
4.4.1
Comunidades
mobilizadas para
consumirem
regularmente o
sal iodado.

4.4.2
Disponibilidade
de sal iodado de
boa qualidade
aumentada no
mercado.
4.4.3 Alimentos
fortificados com
micronutrientes
essenciais
disponíveis no
mercado.

Realizar sessões nas
industrias salinas sobre a
importância da iodização
do sal
Educar as comunidades,
especialmente os lideres
comunitários, sobre a
importância do consumo
do sal iodado e alimentos
ricos em iodo
Testagem de Iodo nas
salinas.
Testagem de Iodo nos
mercados.

Todos os
distritos

Realizar uma campanha
sobre a importância do
consumo da farinha e óleo
fortificado.

Todos os
distritos

24,2%

34,2%

# sessões realizadas; # produtores sensibilizados

Todos os
distritos

# sessões realizadas
# pessoas sensibilizadas de lideres comunitários
sensibilizados

Todos os
distritos
Todos os
distritos

# salinas testadas;
% salinas testadas que utilizam o iodo correctamente
# mercados testados;
% mercados testados que comercializam sal iodado
__

25%

# sessões realizadas; # participantes

saíram da
situação de
risco.

% crianças
que vivem em
Agregados
Familiares
com sal
iodado

IDS e
relatórios

% AF que
consomem
alimentos
fortificados

Relatórios

Realizar sessões sobre a
Todos os
# sessoes realizadas; # alimentares abrangidas
importância da farinha e
distritos
óleo fortificados nas
indústrias alimentares.
Resultado 4.5: Aumentada a renda dos produtores através de acções de geração de rendimento.
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4.5.1 Promover a
geração de
rendimentos
para os
produtores.

Realizar capacitações em
desenvolvimento de
negócio para os
produtores que possuem
interesse e condicões para
gerir um negócio.

Todos os
distritos

__

80%

# produtores capacitados

% produtores
capacitados
que
aumentaram o
seu
rendimento

Relatórios

Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição.
Resultado 5.1: Recursos humanos responsáveis pela nutrição a nível provincial e distrital capacitados.

Produtos chave

5.1.1 Responsáveis
pela nutrição capazes
de gerir
adequadamente
actividades de
nutrição.

Intervenções/actividades

Localização

Linha
de base
Não
possui
linha de
base

Meta 2019
(indicador de
impacto)
80%

Indicador de processo (actividade)

Realizar capacitações ao nível
Provincial e Distrital para os
profissionais de Nutrição em
temas variados e relevantes,
incluindo avaliação dos
participantes.

Todos os distritos

# cursos realizados
# de profissionais capacitados

Realizar Congressos Nacionais de
Nutrição a cada 2 anos.

Cidade de
Nampula

# congressos realizados;
# profissionais de nutrição
participantes nos congressos

Promover encontros de trocas de
experiencias a nível Provincial e
Distrital.

Cidade de
Nampula e todos
os distritos

# encontros por distrito e # de
participantes; Relatório das
experiencias relatadas

Promover a participação de
profissionais de nutrição em
eventos científicos internacionais.

Países que
possuam
cooperacao com
Moçambique

# participantes em eventos científicos
internacionais; Partilha dos
conhecimentos/experiencias
adquiridas durante com os demais
profissionais

Resultado 5.2. Profissionais dos sectores de saúde, segurança alimentar e educação capacitados em alimentação e nutrição.
Realizar capacitações em nutrição Todos os distritos Não
50%
# de cursos de capacitação
5.2.1 Profissionais de

Indicador de
impacto (produto)

Meios de
verificação

% profissionais
responsaveis pela
nutrição com o
aproveitamento de
75% na capacitação

Relatórios

% profissionais com

Relatórios
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saúde, segurança
alimentar e educação
capazes de realizar
aconselhamento e
actividades de
nutrição

para os profissionais de saúde,
segurança alimentar e educação.

possui
linha de
base

realizados;
# de profissionais de saúde,
segurança alimentar e educação
capacitados

o aproveitamento de
75%

Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade Provincial para advocacia, coordenação, gestão, implementação progressiva do PAMRDC Provincial.
Resultado 6.1: Estabelecido e fortalecido um grupo de coordenação multissectorial, gestão da implementação, M&A do plano ao nível Provincial e distrital.

Produtos chave

Intervenções/actividades

Linha de Base

6.1.1 Grupo Técnico
(GT) do PAMRDC
criado e fortalecido a
nível Provincial com pelo
menos 1 ponto focal de
cada instituição.

Submeter os TOR da constituição do grupo
coordenação e gestão para aprovação do
Governo Provincial.
Capacitar o Grupo Técnico em SAN e
Nutrição para melhoria do empenho e
motivação do grupo.

__

Meta 2019
(indicador de
impacto)
GT - PAMRDC
constituido e
funcional com
participação efectiva
de todos os sectores

Assegurar o financiamento do grupo
6.1.2 PAMRDC da
Provincia de Nampula
financiado.

Desenvolver o plano anual orçamentado a
todos os níveis.
Integrar as actividades do PAMRDC no
PES provincial.

__

80%

Mobilizar fundos a diferentes níveis para a
implementação do plano.
Submeter o plano anual a Direcção
Provincial das Finanças.
6.1.3 GT-PAMRDC
criados e funcionais em
cada Distrito com pelo
menos 1 ponto focal de
cada instituição.

Elaborar e aprovar o TOR da constituição
de GT - PAMRDC ao nível Distrital com
tarefas definidas para gerir a
implementação do plano.
Identificar e capacitar Pontos Focais
distritais em gestão, implementação e
M&A do PAMRDC.

__

100%

Indicador de processo
(actividade)
ToR aprovado

# capacitações realizadas; #
de membros do Grupo
Técnico capacitados em
em SAN e Nutrição
% financiamento
assegurado
Planos anuais aprovados
% actividades do
PAMRDC descritas no PES
provincial
% fundos orcamentados
mobilizados
% do orcamento do plano
aprovado pela Direcção
Provincial das Finanças
ToR aprovado

Indicador de impacto
(produto)

Meios de
verificação

% dos Pontos Focais
com participação
efectiva no GTPAMRDC

Relatórios

% Plano provincial
financiado

Relatórios

% distritos com GT PAMRDC distrital
constituidos e
funcionais

Relatórios

# de Pontos Focais
distritais capacitados
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6.1.4 Realizar a M&A do
PAMRDC Provincial e
divulgar do resultados.

Criação GT-PAMRDC ao nivel dos
distritos.
Constituir o sub-grupo executivo
multissectorial para gerir actividades de
monitoria e avaliação.
Desenvolver plano de monitoria e
avaliação para os níveis provincial e
distrital.

__

80%

# de GT-PAMRDC
distritais criados
Grupo de M&A constiuido

Plano de M&A
desenvolvido e aprovado

% de distritos que
possuem o GTPAMRDC constituidos
e fincional que
obtiveram resultados
positivos na M&A

Relatórios

Realizar supervisões trimestrais nos
% de Distritos que possuem
distritos que possuem o GT-PAMRDC
o GT-PAMRDC
Distrital Constituído.
supervisionados
Realização de um estudo de base ao nivel
Estudo de base e estudo 30
distrital e um estudo 30 meses após a
meses apos a
implementação do PAMRDC Provincial
implementacao do plano
com indicadores de impacto em SAN e
realizados
nutrição.
Realizar encontros de balanço semestral ao
# encontros de balanço
nível provincial, com revisão do plano.
realizados
Realizar uma Avaliação de Meio Termo do
Avaliação de Meio Termo
plano (30 meses após a implementação do
realizada no 30º mes após a
plano).
implementação do plano
Publicar trimestralmente relatórios de
# de relatorios publicados
progresso do plano.
Resultado 6.2: Criado e fortalecido um grupo para gerir as actividades de comunicação e advocacia e para a redução da desnutrição crónica ao nível provincial.
6.2.1 Instituições do
Governo, Sociedade Civil
e Sector Privado
comprometidas com a
redução da desnutrição
crónica na Província de
Nampula.

Identificar e sensibilizar actores chaves
que irão constituir o grupo de advocacia,
comunicação e mobilização social.
Capacitar o grupo de comunicação e
Advocacia em suas áreas de intervenção.

Implementar e disseminar as actividades
descritas no Plano de Comunicação e
Advocacia Nacional.

__

70%

% de actores chaves
contactados que foram
sensibilizados
# capacitacoes realizadas; #
de membros do grupo de
comunicação e Advocacia
capacitados
% de actividades descritas
no Plano de Comunicação e
Advocacia Nacional que
foram implementadas e
disseminadas

% de Organizações do
Governo contactadas
que apoiam
efetivamente o plano;
% de Organizacoes da
Sociedade Civil
contactadas que
apoiam efectivamente
o plano; % de
Organizacoes do sector
privado contactadass
que apoiam

Relatórios
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Constituir e fortalecer uma rede Provincial
de parceiros (Sociedade Civil e Sector
Privado) para apoiar as actividades do
plano.

% de Organizações
Sociedade Cívil e Sector
Privado que compõe a rede
de parceiros ao nível da
províncial
% de Organizações da
sociedade Cívil e Sector
Privado que compõe a rede
de parceiros ao nível do
distrito

Constituir e fortalecer Redes Distritais de
parceiros (Sector Privado e Sociedade
Civil) para apoiar as actividades do plano.

efectivamente o plano

Objectivo estratégico 7: Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e nutricional.
Resultado 7.1: Gestão adequada das actividades de Segurança Alimentar e Nutricional dos diferentes níveis (provincial e distrita).

Produtos chave

Intervenções/actividades

Localização

Meta 2019
(indicador de
impacto)

Linha de
base

Fortalecer a todos os níveis a capacidade
Todos os distritos
__
para recolher, analisar e reportar dados de
SAN, assegurando o seu uso para a
formulação de estratégias e programas ao
nível provincial e distrital.
Identificar as necessidades e fortalecer os
Todos os distritos
postos de Vigilância Nutricional
(capacitação e equipamento); Kits de
vigilância nos postos.
Resultado 7.2: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e desagregada sobre a SAN na Província.
7.1.1 Fortalecer o Sistema
de Vigilância Alimentar e
Nutricional que
providencie informação
fiável sobre SAN de forma
regular e atempada.

7.2.1 Disponibilizada de
forma regular e
atempada, informação
sobre SAN a todos os
níveis para todos.

Fortificar o sistema de vigilância
nutricional que providencie informações
fiáveis sobre SAN de forma regular e
atempada.
Criar e manter actualizada uma base de
dados distrital para SAN e mantê-la
frequentemente
actualizada.

Cidade de Nampula

Cidade de Nampula

__

90% da informação

Indicador de processo
(actividade)

% pessoal capacitado
para recolher, analisar
e reportar dados de
SAN por Distrito

Indicador de impacto
(produto)

Sistema de Vigilancia
Nutricional fortalecido

# postos de vigilancia
nutricional fortalecidos

# postos de vigilância
fortificados

% informação disponibilizada
de forma regular e atempada

# distritos com base de
dados para SAN
funcional
e informatizada
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Estabelecer um sistema de aviso previo da
producao alimentar.

Cidade de Nampula

Abastecer o website que será criado ao
nível nacional com as informações de SAN
da Província de Nampula.

Cidade de Nampula

Aquisição de um computador de mesa,
seus acessórios, impressora, tonner e
acesso regular a internet para instalar a
base de dados.

Cidade de Nampula

# distritos que
receberam a
informação do aviso
previo da producao
alimentar
Website nacional de
SAN abastecido com
informações
actualizadas da
Província de Nampula
# computador
adquirido e base de
dados instalada

Objectivo estratégico 8: Melhorar as condições de saneamento do meio e acesso a água potável.
Resultado 8.1. Aumentada a cobertura de abastecimento de água potável.

Produtos chave

Intervenções/actividades

Linha de Base

8.1.1 AF com acesso
a água segura.

Revitalizar, criar novos capacitar e
monitorar os Comités de Água para a autogestão das fontes e promover o princípio de
procura (contribuição da comunidade).

55%
(SETSAN,2013)

Meta 2019
(indicador de
impacto)

65%

Indicador de processo
(actividade)

# Comités de agua
revitalizados; # Comites
de Agua criados; #
Comites de Agua
capacitados; # Comites
de Água monitorados

Indicador de impacto
(produto chave)

% de AF com acesso a
água potavel

Meios de verificação

SETSAN,2013 e
relatórios

Construir novas fontes de água nos locais
# de fontes construídas
identificados a partir do levantamento.
Resultado 8.2. Melhorada a qualidade da água para o consumo humano (qualidade da agua da fonte, tratamento e conservação).
8.2.2 AF com
consumo de agua
potavel.

Capacitar lideres comunitários, professores,
pessoal da saúde sobre a boas praticas de
conservação e métodos de tratamento da
agua

10,3%

5,3%

# de lideres
comunitários,
professores, pessoal da
saúde capacitados #
de pessoas da
comunidade
sensibilizadas

% diarreia em crianças
menores de 5 anos

IDS e relatórios
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Criar nucleos escolares (alunos e
encarregados de educacao) sobre boas
praticas de conservacao e metodos de
tratamento da água.

# de nucleos
capacitados e % de
escolas por distrito que
possuem nucleos

Disseminar as mensagens chaves sobre
boas praticas de conservação e métodos de
tratamento da agua, através de palestras.

# de mensagens
disseminadas e
frequência das
mensagens
Resultado 8.3. Assegurado o saneamento básico nos AFs, escolas, Unidades Sanitárias e locais públicos de grandes aglomerados populacionais (Órgãos públicos de atendimentos a
população, mercados, igrejas e mesquitas).
Construir latrinas tradicionais e
17% de AF com
27%
# latrinas melhoradas
% de AF com latrinas
Estudo de Base de
8.3.1 AF com
latrinas melhoradas
construidas nas
melhoradas; % de
SAN e relatórios
saneamento do meio melhoradas nas comunidades e sua correcta
utilização.
(Estudo de Base de
comunidades
criancas com diarreia;
adequado.
SAN)
Construir sanitários e latrinas melhoradas e
# saniatrios construidos
promover a sua correcta utilização.nas
nas escolas; # latrinas
escolas e Uss.
melhoradas construidas
nas escolas pela
DPOHRH
Construir latrinas melhoradas e uso de tip# latrinas melhoradas
taps nas escolas.
construidas nas escolas
pela DPEDH
Identificar e reconhecer as famílias
modelos em higiene e saneamento do meio
para apoiar e servir de exemplo as demais
familias.
Capacitar directores e professores em
matéria do saneamento do meio, através de
palestras, cartazes, entre outros materiais
didácticos.
Disseminar mensagens sobre a cultura
correcta da lavagem das mãos como um
factor fundamental na prevenção de
doenças em TVs e rádios.
Construir e ensinar as comunidades a
construirem pequenos sistemas de agua em
locais publicos de grandes aglomeracoes.

# familias modelos
identificadas

Educar os lideres dos estabelecimentos
comerciais sobre a importância da
construção de sanitários e latrinas com o
recurso próprio.

# de lideres
comunitários educados

# de directores e
professores capacitados

# de mensagens
disseminadas e
frequência das
mensagens
# pequenos sistemas de
abastecimento de agua
construido; # de AF
ensinados a construir
pequenos sistemas de
abastecimento de agua
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12.

Orçamentos por resultados
Resultados

Orcamento dos 5 anos

Objectivo Estratégico 1: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes.
Resultado 1.1: Anemia controlada em adolescentes (10 – 19 anos) dentro e fora da escola.
119,000,000.00
Resultado 1.2. Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19 anos).
37,310,000.00
Resultado 1.3: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis de ensino como parte do currículo escolar, incluindo nos curricula de alfabetização
19,800,000.00
Objectivo Estratégico 2: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação.
Resultado 2.1: Deficiências em micronutrientes e anemia reduzidos antes e durante a gravidez e lactação.
50,528,000.66
Resultado 2.2. Infecções controladas antes e durante a gravidez e lactação.
42,304,000.44
Resultado 2.3. Aumento do ganho de peso adequado na gravidez.
9,400,000.00
Resultado 2.4: Gravidez planeada em mulheres em idade fértil, incluindo o período de lactação.
7,010,000.00
Objectivo Estratégico 3: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros dois anos de vida.
Resultado 3.1. Mães fazem aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança.
31,810,000.00
Resultado 3.2 Crianças de 6 aos 24 meses recebem alimentação complementar adequada.
55,368,000.00
Resultado 3.3 Reduzida a taxa de letalidade por Desnutrição Aguda em crianças menores de 5 anos (PRN).
23,300,000.00
Objectivo Estratégico 4: Fortalecer as actividades dirigidas aos Agregados Familiares, para a melhoria do acesso e consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
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Resultado 4.1: Alimentos com alto valor nutritivo produzidos localmente e utilizados pelas famílias mais pobres.
235,788,970.00
Resultado 4.2: Reforçada a capacidade dos agregados familiares vulneráveis à Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para o processamento e
armazenamento adequado dos alimentos.

19,800,000.00

Resultado 4.3: Agregados familiares vulneráveis à InSAN com acesso aos serviços de apoio e protecção social para assegurar a alimentação suficiente e
diversificada das mulheres grávidas, lactantes, adolescentes e crianças dos 6-24 meses de idade.

4,007,580.00

Resultado 4.4: Aumentada a oferta e o consumo de alimentos fortificados nas comunidades, incluindo o sal iodado.
3,163,000.00
Resultado 4.5: Aumentada a renda dos produtores através de acções de geração de rendimento.
750,000.00
Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição.
Resultado 5.1: Recursos humanos responsáveis pela nutrição a nível provincial e distrital capacitados.
12,010,000.00
Resultado 5.2. Profissionais dos sectores de saúde, segurança alimentar e educação capacitados em alimentação e nutrição.
9,400,000.00
Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade Provincial para advocacia, coordenação, gestão, implementação progressiva do PAMRDC Provincial.
Resultado 6.1: Estabelecido e fortalecido um grupo de coordenação multissectorial, gestão da implementação, M&A do plano ao nível Provincial e distrital.
7,372,000.00
Resultado 6.2: Criado e fortalecido um grupo para gerir as actividades de comunicação e advocacia e para a redução da desnutrição crónica ao nível provincial.
270,000.00
Objectivo estratégico 7: Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e nutricional.
Resultado 7.1: Gestão adequada das actividades de Segurança Alimentar e Nutricional dos diferentes níveis (provincial e distrital).
3,200,000.00
Resultado 7.2: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e desagregada sobre a SAN na Província.
250,000.00
Objectivo estratégico 8: Melhorar as condições de saneamento do meio e acesso a água potável.
Resultado 8.1. Aumentada a cobertura de abastecimento de água potável.
43,480,000.00
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Resultado 8.2. Melhorada a qualidade da água para o consumo humano (qualidade da agua da fonte, tratamento e conservação).

36,200,000.00
774,021,551.10
TOTAL
5% de contigência

38701077.555

TOTAL+ 5% de contigência

13.

812,722,628.66

Análise de custos do PAMRDC provincial, anuais

Objectivo Estratégico 1: Fortalecer as actividades com impacto no estado nutricional dos adolescentes.
Resultado 1.1: Anemia controlada em adolescentes (10 – 19 anos) dentro e fora da escola.
Cronograma
(anos)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activi
dades

Responsá
vel

Executor

Parceiros
OG
E

1. 1.1
Raparigas
adolescente
s
suplementa
das com
ferro e
ácido folico.

Realizar a
supervisão do
suplemento de ferro
e ácido folico as
raparigas
adolescentes
durante o ano
escolar.

DPS/Nutri
ção

Orçamento

Parcei
ros

1

2

3

4

5

DPS/Nutrição

X

X

X

X

X

X

2015

2016

2017

2018

2019

Total dos
05 anos

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

2,880,000.0
0

X
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1.1.2
Adolescente
s educados
sobre
anemia.

1.1. 3.
Adolescente
s
periodicam
ente
desparasita
dos.

Disseminar
mensagens chaves
sobre a prevenção
da anemia, através
da alimentação e a
importância da
suplementação de
ferro e ácido
fólico.nos órgãos de
comunicação social
(TV e rádios).
Realizar palestras
sobre a prevenção
da anemia através
da alimentação e a
importância da
suplementação de
ferro e ácido fólico
nas escolas e USs.

DPS/Nutri
ção

Realizar a
desparasitação
supervisionada dos
adolescentes a cada
seis meses.

DPS/Saúd
e Escolar

Realizar palestras
sobre a importância
da desparasitação
com albendazol nas
escolas e Uss.

DPS/Saúd
e Escolar

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutrição

DPS

DPS/Saúde
Escolar

DPJD,
DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição
DPJD,
DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DPS/NutriçãoD
PJD, DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde ,
Organizações
que actuam na
área da
Nutrição

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

26,800,000.
00

100,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,560,000.0
0

16,000,00
0.00

16,000,00
0.00

16,000,00
0.00

16,000,00
0.00

16,000,00
0.00

80,000,000.
00

300,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,760,000.0
0

X

X

DPJD,
DPEDH
X

DPS/Saúde
Escolar

X

400,000.0
0

X

X

Resultado 1.2. Gravidez precoce reduzida entre os adolescentes (10-19 anos).
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1.2.1 Uso de
algum
método de
prevenção
contra a
gravidez
pelas
raparigas
adolescente
s (10-19
anos).

Capacitar
professores,
provedores, lideres
comunitórias,
lideres religiosos,
membros dos
comités para
Assistência às
COV’s e activistas
sobre prevenção da
gravidez precoce.
Distribuir
preservativos e
explicar a correcta
utilização para
rapazes e raparigas
dentro e fora da
escola.
Educar matronas,
madrinhas e
conselheiros
tradicionais sobre
boas praticas dos
Ritos de Iniciação,
evitando a
promoção do inicio
da actividade sexual
precoce.
Revitalizar e
expandir os SAAJs
nas escolas, USs e
comunidades.

DPGCAS,
DPJD e
DPS/Saúd
e Escolar

Revitalizar e
expandir os cantos
de aconselhamento
nas escolas

DPS/Saúd
e Escolar

DPS/SMI/
Medicina
Tradiciona
l

DPGCAS,
DPJD e
DPS/Saúde
Escolar

DPS/Saúde
Escolar

DPS/NutriçãoD
PJD, DPEDH
,Organizações
que actuam
com Saúde
Sexual
Reprodutiva

DPJD, DPEDH
,Organizações
que actuam
com Saúde
Sexual
Reprodutiva

DPS/SMI e
Medicina
Tradicional/S
aúde Sexual
Reprodutiva

DPJD, DPEDH
,Organizações
que actuam
com Saúde
Sexual
Reprodutiva

DPS/Saúd
e
Escolar/Sa
úde
Pública e
DPEDH

DPS e
DPEDH

DPJD,
Organizações
que actuam em
Saúde Sexual
Reprodutiva

DPEDH

DPEDH

DPJD,
Organizações
que actuam em
Saúde Sexual
Reprodutiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

250,000.0
0

250,000.0
0

250,000.0
0

250,000.0
0

250,000.0
0

1,250,000.0
0

300,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,760,000.0
0

100,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

900,000.00

100,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

900,000.00

X

X

X

X

X

100

Capacitar activistas
do Programa
Geração Biz em
matérias sobre
associativismo
juvenil e geração de
rendimento.

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,700,000.0
0

Educar as raparigas DPGCAS
DPGCAS e
Organizações
200,000.0
200,000.0
200,000.0
através de palestras, e DPJD
DPJD
que actuam em
0
0
0
teatros,
Saúde Sexual
comunitárias sobre
Reprodutiva
X
X
X X X X X
a valorização da
rapariga/mulher e
seu poder de
decisão.
Capacitar
DPGCAS
DPGCAS e
Organizações
200,000.0
2,300,000. 2,300,000.
1.2.2
professores, lideres e DPJD
DPJD
que actuam em
0
00
00
Reduzidos
Saúde Sexual
casamentos comunitários,
Reprodutiva
prematuros lideres religiosos,
membros dos
das
comités para
raparigas
adolescente Assistência às
COV’s e activistas
X
X
X X X X X
s.
sobre prevenção dos
casamentos
prematuros
(incluindo matéria
jurídica) e saúde
sexual e
reprodutiva.
Resultado 1.3: Fortalecida a educação nutricional nos diferentes níveis de ensino como parte do currículo escolar, incluindo nos curricula de alfabetização

200,000.0
0

200,000.0
0

1,000,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

1.3.1
Estudantes
educados
sobre
nutrição e
SAN.

Capacitar os
professores das
escolas e Institutos
de Formação de
Professores sobre
agricultura, saúde,
higiene e nutrição,
incluindo a
produção de
cartazes sobre
Educação
Nutricional que
serão afixados nas

DPJD

DPEDH

DPJD

DPEDH

DPIC e
Organizações
que actuam em
desenvolviment
o de negócios e
microcréditos

DPS/Nutrição,
DPASA,
DPOPHRH,
Organizações
que actuam na
área de
nutrição,
agricultura e
saneamento do
meio

500,000.0
0
X

X

X

X

X

X

X

200,000.0
0

X

X

X

X

X

X

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

X
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escolas.
1.3.2
Escolas
fazem
educação
nutricional
incentivand
o
a produção
de hortas
escolares,
plantio de
arvores
frutiferas e
criacao de
animais de
pequeno
porte.

Capacitar
professores,
funcionários e LEC
– Ligação Escola
Comunidade das
escolas na produção
agrícola (hortas e
árvores frutíferas) e
criação de animais
de pequeno porte,
incluindo o valor
nutricional dos
alimentos
produzidos.
Formar um núcleo
de agricultura e
nutrição em cada
escola*.

DPEDH

Promover a
produção de hortas
e pomares
comunitários em
torno das escolas e
hortas caseiras nas
residências dos
estudantes.

DPEDH

DPEDH

DPASA,
INCAJU e
Organizações
que actuam na
área de
agricultura
X

DPEDH

DPEDH

DPEDH

DPASA,
INCAJU e
Organizações
que actuam na
área de
agricultura
DPASA,
INCAJU e
Organizações
que actuam na
área de
agricultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL

200,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

200,000.0
0

1,000,000.0
0

19,826,00
0.00

39,071,00
0.00

39,071,00
0.00

39,071,00
0.00

39,071,00
0.00

176,110,00
0.00

X

X

X

Objectivo Estratégico 2: Fortalecer as intervenções com impacto na saúde e nutrição das mulheres em idade fértil antes e durante a gravidez e lactação.
Resultado 2.1: Deficiências em micronutrientes e anemia reduzidos antes e durante a gravidez e lactação.
Produtos
chave

Intervenções/activi
dades

Responsável

Executor

Parceiros

Orçamento

Cronograma
(anos)

Orçamento
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OG
E
2. 1.1
Anemia
controlada
em mulheres
grávidas e
no período
pós parto ,
por meio da
alimentação
e
suplementaç
ão.

Oferecer
suplemento com
cápsulas de
multimicronutriente
s para mulheres
grávidas (180
cápsulas) e no pós
parto (90 cápsulas)
através dos serviços
de saúde.

DPS/Nutrição

Disseminação de
mensagens chaves
sobre a prevenção
da anemia através
da alimentação
suplementação de
ferro e acido fólico
nos órgãos de
Comunicação
Social (TV e
rádios).

DPS/Nutrição

Realizar palestras
nas US e
comunidades sobre
a prevenção da
anemia através da
alimentação e a
importância da
suplementação de
sal ferroso e acido
fólico.

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI

X

X

X

Parceir
os

X

X

X

1

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

5

2015

2016

2017

2018

2019

Total dos
05 anos

300,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

2,604,000.0
0

400,000.0
0

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

26,800,000.
00

100,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,560,000.0
0

X

X

X
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2.1.2
Deficiência
de vitamina
A,
controlada
em mulheres
no período
pós parto
por meio da
alimentação
e
suplementaç
ão.

Realizar a
suplementação da
Vitamina A para as
mulheres no período
pós-parto, que
tiveram parto
institucional e em
suas casas.
Realizar palestras
nas US e
comunidades sobre
a prevenção da
deficiência de VA
através da
alimentação e
suplementação do
período pós-parto.

DPS/Nutrição

Realizar
aconselhamento às
mães logo após o
parto sobre
prevenção da
deficiência de VA,
através da
alimentação e
suplementação.

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPGCAS,
DPEDH
X

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPS/Nutrição

DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

2,604,000.6
6

100,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,560,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X
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2.1.3
Mulheres
gravidas
realizam as
CPNs a
partir do I
trimestre da
gravidez
com o
seguimento
adequado.

Capacitar os
profissionais da
saúde e as parteiras
tradicionais sobre a
importância da CPN
no I trimestre de
gravidez e
realização do
seguimento
adequado.

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva

DPS/Saude
Sexual
Reprodutiva

DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI

X

X

X

X

X

X

200,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

300,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

2,604,000.4
4

144,000.0
0

288,000.0
0

288,000.0
0

288,000.0
0

288,000.0
0

1,296,000.0
0

X

Resultado 2.2. Infecções controladas antes e durante a gravidez e lactação.
2.2.1 Todas
as maes,
alem de
tomar
suplementos
de multimicronutrie
ntes, tomam
medidas
necessarias
para
controlar as
infeccoes
que causam
anemia

Realizar a
desparasitacao da
mulher gravida nas
Unidades Sanitarias.

DPS/Nutrição/
SMI

DPS/Nutrição/
SMI

DPGCAS,
DPEDH

X

Ofrecer o
tratamento
adequado para as
mulheres gravidas
com parasitas
intestinais.

DPS/Nutrição/
SMI

DPS/Nutrição/
SMI

DPGCAS,
DPEDH,
Universid
ade Lúrio
e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição
e DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Educar homens e
mulheres sobre a
importancia do
diagnostico do HIV
e realização do
teste rapido de HIV
, durante os
atendimentos de
rotina nas Uss.

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/H
IV

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/H
IV

Disponibilizar o
tratamento
adequado com antiretovirais (TARV)
em mulheres
infectadas com
HIV.
Educar as mulheres
DPS/Malária
DPS/Malária
2.2.2
grávidas sobre a
Malária
prevencao da
controlada
em mulheres Malaria e a
importancia do
grávidas.
tratamento
imediato, atraves da
disseminação de
mensagens nas
rádios
comunitárias.
Distribuir as redes
DPS/Malária
DPS/Malária
mosquiteiras
tratadas com
insecticida de longa
duração e promover
a utilização das
mesmas.
Oferecer o
DPS/Malária
DPS/Malária
Tratamento
Intermitente
Preventivo (TIP) da
malária durante a
gravidez.
Resultado 2.3. Aumento do ganho de peso adequado na gravidez.

DPMAS,
e DPEC,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reproduti
va e HIV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organizaç
ões que
actuam
com a
malária

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0.00

300,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

576,000.0
0

2,604,000.0
0

400,000.0
0

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

6,600,000.
00

26,800,000.
00

500,000.0
0

1,000,000.
00

1,000,000.
00

1,000,000.
00

1,000,000.
00

4,500,000.0
0

500,000.0
0

1,000,000.
00

1,000,000.
00

1,000,000.
00

1,000,000.
00

4,500,000.0
0

X

DPS/Malá
ria
X

0,00

X

DPJD,
DPMAS e
DPEC

X

0,00

X

X
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2.3.1
Mulheres
grávidas
devidamente
aconselhada
s a fazerem
controlo
pré-natal e
suplemento
necessário.

Capacitar o pessoal
da saúde a nível
Provincial e
Distrital referente
ao controlo do
ganho de peso
adequado na
gravidez,
aconselhamento
nutricional e
tratamento da
mulher grávida com
sobrepeso,
obesidade e
desnutrição (pacote
de treino no PRN
adulto e controle de
peso).
Orientar e
acompanhar as
mulheres grávidas,
durante as CPN,
sobre a alimentação
indicada para o
ganho de peso
adequado durante a
gravidez.

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPS/Saúde
Sexual
Reprodutiva/S
MI

DPMAS,
e DPEC e
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reproduti
va

DPMAS,
e DPEC e
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reproduti
va

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200,000.0
0

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

2,300,000.
00

9,400,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.0
0

550,000.0
0

550,000.0
0

550,000.0
0

550,000.0
0

2,450,000.0
0

X

X

Resultado 2.4: Gravidez planeada em mulheres em idade fértil, incluindo o período de lactação.
2.4.1
Aumento no
numero de
gravidezes
planeadas,
desejadas e
seguras

Oferecer
aconselhamento e
métodos
contraceptivos para
o controle do
espaçamento entre
as gravidezes,
durante 2 anos, após
o primeiro parto

DPGCAS

DPGCAS

DPMAS,
e DPEC e
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reproduti
va

X

X

X

X

X

X

X
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Educar as mulheres
sobre a valorizacao
da mulher e seu
poder de decisao em
relacao a sua saude
( Planeamento
Familiar, prevenção
do HIV e ITS),
através de palestras,
teatros e grupos de
apoio

DPGCAS

DPGCAS

DPMAS,
e DPEC e
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Saúde
Sexual
Reproduti
va

X

X

X

X

X

X

TOTAL

100,000.0
0

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,560,000.0
0

4,094,000
.00

26,287,00
0.00

26,287,00
0.00

26,287,00
0.00

26,287,00
0.00

109,242,00
1.10

X

Objectivo Estratégico 3: Fortalecer as actividades nutricionais dirigidas às crianças nos primeiros dois anos de vida.
Resultado 3.1. Mães fazem aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança.
Cronograma
(anos)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activid
ades

Responsáv
el

Executor

Parceiros
OG
E

3.1.1 US e
comunidad
es
sensibilizad
as,
equipadas e
capacitadas
para
promover e
apoiar o
AME nos
primeiros 6

Educar mulheres
grávidas e mães de
crianças recém
nascidas sobre a
importância do
aleitamento materno
exclusivo nos
primeiros 6 meses de
vida da criança,
através de palestras e
teatros

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

Orçamento

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

Parceir
os

X

1

X

2

X

3

X

4

X

5

2015

2016

2017

2018

2019

Total dos
05 anos

100,000.0
0

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

4,560,000.0
0

X
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DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
X
X
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPS/Nutri
DPS/Nutri
DPGCAS,
ção
ção
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
X
X
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
Educar as maes
DPS/Nutri
DPS/Nutri
DPGCAS,
portadoras do
ção
ção
DPEDH,
HIV/SIDA sobre o
Universida
Aleitamento
de Lúrio e
Exclusivo na redução
Institutos
da transmissão
de Saúde ,
X
X
vertical , durante as
Organizaç
CPN.
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
Resultado 3.2 Crianças de 6 aos 24 meses recebem alimentação complementar adequada.
meses de
vidad da
crianca

Educar mulheres
grávidas e mães de
crianças recém
nascidas sobre a
importância do
aleitamento materno
exclusivo nos
primeiros 6 meses de
vida da criança,
atarves de mensagens
nas rádios e
televisoes
Criar e capacitar
grupos de mães
para suportar a
sensibilização às
outras mães no
processo de
aleitamento materno
exclusivo nos
primeiros 6 meses de
vida da criança.

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

26,800,000.
00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X
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3.2.1
Crianças
seguem o
padrão de
cresciment
o adequado
entre os 6
aos 24
meses de
idade.

Capacitar os Comités
de Saúde e activistas
de saúde sobre
alimentação
complementar
adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

DPS/Nutri
ção

Realizar seminários
distritais para
profissionais de SMI
no âmbito da
alimentação
complementar
adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

DPS/Nutri
ção

Disseminar
mensagens chaves
nos órgãos de
Comunicação Social
(TV e rádios) sobre a
Alimentação
Complementar
Adequada, causas e
consequências da
Desnutrição Crónica.

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

9,400,000.0
0

200,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

9,400,000.0
0

400,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

26,800,000.
00

X

X

X
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Educar as mães sobre
a Alimentação
Complementar
adequada, através de
palestras,
demonstrações
culinárias (com
produtos da
comunidade) e
teatros

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Institutos
de Saúde ,
Organizaç
ões que
actuam na
área da
Nutrição e
DPI
DPGCAS,
DPEDH

X

X

X

X

X

Fornecer,
DPS/Nutri
DPS/Nutri
semestralmente,
ção
ção
suplemento com
Vitamina A Às
crianças de 6 aos 59
X
X
X X X
meses de idade nos
serviços de saúde,
através dos APEs e
das brigadas movéis.
Desparasitar,
DPS/Nutri
DPS/Nutri
DPGCAS,
semestralmente,
ção
ção
DPEDH
crianças de 11-59
meses nos Serviços
X
X
X X X
de Saúde, através dos
APEs e das brigadas
movéis.
Resultado 3.3 Reduzida a taxa de letalidade por Desnutrição Aguda em crianças menores de 5 anos (PRN).
3.3.1
Melhorar a
qualidade
de
tratamento
de
reabilitacao
nutricional

Aumentar o número
de unidades de
reabilitação
nutricional ao nível
da província.

DPS/Nutri
ção

Garantir a aquisição
de equipamentos para
as unidades de
reabilitação
nutricional: balança,
estadiometro, livros
de registo, copos
graduados, baldes,
termos e chaleiras.

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção
X

X

X

X

X

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

1,115,000.0
0

4,560,000.0
0

300,000.0
0

576,000.00

576,000.00

576,000.00

576,000.00

2,604,000.0
0

300,000.0
0

576,000.00

576,000.00

576,000.00

576,000.00

2,604,000.0
0

300,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.0
0

900,000.00

600,000.00

0.00

0.00

1,800,000.0
0

X

X

X

X

DPS/Nutri
ção

X

X

100,000.0
0

X

X

X
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Garantir o stock de
medicamentos,
suplementos e
alimentos
terapêuticos (ATPUPlumpy’Nut, F75,
F100, etc) para a
reabilitação
nutricional.

DPS/Nutri
ção

Reforçar as
capacitações no
âmbito do PRN aos
nutricionistas,
médicos e
enfermeiros.
Capacitar activistas
para a identificação,
encaminhamento às
US e
acompanhamento das
crianças em risco.

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

X

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

DPS/Nutri
ção

Universida
de Lúrio e
Instititutos
de Saúde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

2,400,000.0
0

200,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

9,400,000.0
0

200,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

9,400,000.0
0

3,050,000.
00

27,382,000.
00

27,082,000.
00

26,482,000.
00

26,482,000.
00

110,478,000
.00

Total dos 05
anos

X

X

X

DPGCAS,
DPEDH,
Universida
de Lúrio e
Instititutos
de Saúde

TOTAL

Objectivo Estratégico 4: Fortalecer as actividades dirigidas aos Agregados Familiares, para a melhoria do acesso e consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Resultado 4.1: Alimentos com alto valor nutritivo produzidos localmente e utilizados pelas famílias mais pobres.
Cronograma
(anos)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activid
ades

Responsá
vel

Execut
or

Parceiros
OG
E

4.1.1
Aumentados
a produção e
consumo de
alimentos
locais de alto

Capacitar os
produtores em boas
práticas de maneio do
solo e agricultura de
conservação.

DPASA

DPAS
A

Orçamento

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura

X

Parceir
os

1

X

2

X

3

X

4

X

5

2015

2016

2017

2018

2019

1,200,000.0
0

1,200,000.0
0

1,200,000.0
0

1,200,000.0
0

1,200,000.0
0

6,000,000.00

X
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valor
nutritivo.

Realizar assistência
técnica aos
produtores maneio do
solo e agricultura de
conservação.

DPASA

Intensificar e
diversificar culturas
alimentares: milho,
arroz, batata-reno,
batata doce de polpa
alaranjada,
amendoim,
mandioca, feijões,
etc.
Aumentar a produção
de hortas e
fruteiras/pomares
caseiras

DPASA

Prover
sementes/ramas aos
produtores locais

DPASA

Incentivar a produção
e consumo de
culturas nativas
(amaranto, moringa,
malambe, tamarindo,
massala, etc).

DPASA

Incentivar a produção
e o consumo de soja

DPASA

DPASA e
INCAJU

DPAS
A

DPAS
A

DPAS
Ae
INCAJ
U
DPAS
A

DPAS
A

DPAS
A

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4,180,000.0
0

4,180,000.0
0

4,180,000.0
0

4,180,000.0
0

4,180,000.0
0

20,900,000.0
0

4,000,000.0
0

13,169,000.
00

13,169,000.
00

13,169,000.
00

13,169,000.
00

56,676,000.0
0

680,000.00

680,000.00

680,000.00

680,000.00

680,000.00

3,400,000.00

5,519,000.0
0

5,519,000.0
0

5,519,000.0
0

5,519,000.0
0

5,519,000.0
0

27,595,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,537,900.
00

12,537,900.
00

12,537,900.
00

12,537,900.
00

12,537,900.
00

62,689,500.0
0

X

X

X

X

X

X
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Capacitar os
extensionistas e
criadores em boas
praticas de maneio e
sanidade animal,
incentivando a
criação animais de
pequena porte através
de processo de
replica (caprinos e
frangos), incluindo a
produção de ovos e
leite
Construir e povoar
tanques pisicolas.

DPASA

DPAS
A

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
pecuária

8,670,000.0
0

X

DPMAIP

Construir tanques
modelos para a
capacitação dos
psicultores.

DPMAIP

Potenciar e capacitar
os Centros de
Educação Técnica
Profissional
(Institutos Agrários)
em Unidades de
transferência de
tecnologia e
multiplicação e
produção de alevinos.

DPMAIP

Impulsionar a criação
de empresas de
aquacultura para
comercio e auto
consumo.

DPMAIP

DPMAI
P

DPMAI
P

DPMAI
P

Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas
Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas

X

X

X

X

X

X

X

X

9,470,000.0
0

9,470,000.0
0

46,550,000.0
0

200,000.00

200,000.00

200,000.00

4,378,470.00

3,578,470.0
0

X

1,400,000.00
X

X

X

X

X

200,000.00

600,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

900,000.00

150,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

X

Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas

Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas

9,470,000.0
0

X

200,000.00

1,800,000.00

X

DPMAI
P

X

9,470,000.0
0

X

X

X

X

X

500,000.00
X

X

X

X

X

X
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Promover a
realizacao de feiras
agricolas e pecuarias,
incluindo
demonstracoes
culinarias

DPASA

Promover a
realização de feiras
pscicolas, incluindo
demonstrações
culinárias

DPMAIP

DPAS
A

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura
e pecuária

DPMAI
P

Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas

2,600,000.00
200,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

100,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

1,300,000.00

Resultado 4.2: Reforçada a capacidade dos agregados familiares vulneráveis à Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN) para o processamento e armazenamento adequado dos alimentos.
Agregados
Familiares
conservam e
processam os
alimentos de
alto valor
nutritivo.

Promover a
construção de silos e
celeiros melhorados.

DPASA

Capacitação aos AF
em boas praticas de
manuseamento,
conservação
processamento e do
pescado.

DPASA

DPMAI
P

DPMAI
P

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
agricultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3,650,000.0
0

3,650,000.0
0

3,650,000.0
0

3,650,000.0
0

18,250,000.0
0

350,000.00

350,000.00

300,000.00

300,000.00

250,000.00

1,550,000.00

X

Organizaçõ
es que
actuam na
área das
pescas

X

3,650,000.0
0

X

Resultado 4.3: Agregados familiares vulneráveis à InSAN com acesso aos serviços de apoio e protecção social para assegurar a alimentação suficiente e diversificada das mulheres grávidas, lactantes,
adolescentes e crianças dos 6-24 meses de idade.
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4.3.1
Melhorada a
SAN das
familias mais
vulneraveis à
InSAN.

Distribuir cestas
básicas aos
agregados familiares
com adolescentes,
crianças, mulheres
grávidas e lactantes
em situação de risco
através do PASD
(Programa de
Assistência Social
Directa).
Distribuir leites
terapêuticos, farinha
e açúcar às crianças
em situação de risco.

INAS

INAS

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
nutrição
X

INAS

Distribuir cestas
básicas à crianças
desnutridas (0-2 anos
de idade).

INAS

Organizaçõ
es que
actuam na
área da
nutrição
Organizaçõ
es que
actuam na
área da
nutrição

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

61,285.00

61,285.00

61,285.00

61,285.00

61,285.00

306,425.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

3,600,000.00

20,231.00

20,231.00

20,231.00

20,231.00

20,231.00

101,155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,000.00

115,000.00

115,000.00

115,000.00

575,000.00

X

X

X

Realizar palestras
INAS
Organizaçõ
0.00
sobre higiene e
es que
confecção dos
actuam na
X
X X X X X
alimentos oferecidos
área da
na cesta básica.
nutrição
Criar mecanismos de
INAS
Organizaçõ
0.00
geração de renda
es que
(capacitações, acesso
actuam na
ao credito) para AF
área da
com mulheres,
nutrição
X
X X X X X
adolescentes e
crianças em situação
de risco, através de
parcerias com outras
Organizações.
Resultado 4.4: Aumentada a oferta e o consumo de alimentos fortificados nas comunidades, incluindo o sal iodado.
4.4.1
Comunidade
s
mobilizadas
para

Realizar sessões nas
industrias salinas
sobre a importância
da iodização do sal

DPIC

DPIC

DPS/Nutriç
ão e
DPMAIP

115,000.00
X

X

X

X

X

X
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consumirem
regularment
e o sal
iodado.

4.4.2
Disponibilid
ade de sal
iodado de
boa
qualidade
aumentada
no mercado.
4.4.3
Alimentos
fortificados
com
micronutrien
tes essenciais
disponíveis
no mercado.

Educar as
comunidades,
especialmente os
lideres comunitários,
sobre a importância
do consumo do sal
iodado e alimentos
ricos em iodo
Testagem de Iodo nas
salinas.

DPIC

DPIC

DPS/Nutriç
ão

DPIC

DPIC

DPS/Nutriç
ão

Testagem de Iodo
nos mercados.

DPIC

DPIC

DPS/Nutriç
ão

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar uma
DPIC
DPIC
DPS/Nutriç
campanha sobre a
ão
importância do
X
X
consumo da farinha e
óleo fortificado.
Realizar sessões
DPIC
DPIC
DPS/Nutriç
sobre a importância
ão
da farinha e óleo
X
X
fortificados nas
indústrias
alimentares.
Resultado 4.5: Aumentada a renda dos produtores através de acções de geração de rendimento.
4.5.1
Promover a
geração de
rendimentos
para os
produtores.

Realizar capacitações
em desenvolvimento
de negócio para os
produtores que
possuem interesse e
condicões para gerir
um negócio.

DPIC

DPIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

400,000.00

98,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

518,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

650,000.00

50,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

570,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

450,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

750,000.00

43,411,416.
00

57,845,886.
00

53,917,416.
00

53,817,416.
00

54,517,416.
00

263,509,550.
00

X

X

X

DPASA e
DPP
X

TOTAL

X

80,000.00

X
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Objectivo Estratégico 5: Fortalecer a capacidade dos recursos humanos na área de nutrição.
Resultado 5.1: Recursos humanos responsáveis pela nutrição a nível provincial e distrital capacitados.
Cronograma
(meses)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activid
ades

Responsáv
el

Executor

Orçamento

Parceiros
2015

2016

2017

2018

2019

Total dos
05 anos

100,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

1,115,000.
00

4,560,000.0
0

0.00

2,600,000.
00

0.00

2,600,000.
00

0.00

5,200,000.0
0

50,000.0
0

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

250,000.00

400,000.
00

400,000.0
0

400,000.0
0

400,000.0
0

400,000.0
0

2,000,000.0
0

Resultado 5.2. Profissionais dos sectores de saúde, segurança alimentar e educação capacitados em alimentação e nutrição.
Realizar
SETSANSETSANSETSAN P,
5.2.1
X
X X X X X 200,000.

2,300,000.

2,300,000.

2,300,000.

2,300,000.

9,400,000.0

5.1.1
Responsáveis
pela nutrição
capazes de
gerir
adequadame
nte
actividades
de nutrição.

OG
E

Realizar capacitações
ao nível Provincial e
Distrital para os
profissionais de
Nutrição em temas
variados e relevantes,
incluindo avaliação
dos participantes.

DPS/Nutriç
ão

Realizar Congressos
Nacionais de
Nutrição a cada 2
anos.
Promover encontros
de trocas de
experiencias a nível
Provincial e Distrital.

Universida
de Lúrio

Universida
de Lúrio

SETSAN
P- e
DPS/Nutriç
ão

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

Promover a
participação de
profissionais de
nutrição em eventos
científicos
internacionais.

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

DPS/Nutriç
ão

SETSANPe
DPS/Nutriç
ão

SETSAN,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde

DPSDPS/Nutri
ção, SETSAN
P e Institutos de
Saúde
Universidade
Lúrio,
Institutos de
Saúde e
Organizações
que actuam na
área de nutrição
ao nível da
província
DPEDH,
Universidade
Lúrio,
Institutos de
Saúde e
Organizações
que actuam na
área de nutrição
ao nível da
província

X

Parceir
os

1

X

X

X

X

2

X

3

X

X

X

X

X

X

4

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X
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Profissionais
de saúde,
segurança
alimentar e
educação
capazes de
realizar
aconselhame
nto e
actividades
de nutrição

capacitações em
nutrição para os
profissionais de
saúde, segurança
alimentar e educação.

Pe
DPS/Nutriç
ão

Pe
DPS/Nutriç
ão

DPEDH,
Universidade
Lúrio e
Institutos de
Saúde

TOTAL

00

00

00

00

00

0

750,000.
00

6,465,000.
00

3,865,000.
00

6,465,000.
00

3,865,000.
00

21,410,000.
00

2019

Total dos
05 anos

Objectivo Estratégico 6: Fortalecer a capacidade Provincial para advocacia, coordenação, gestão, implementação progressiva do PAMRDC Provincial.
Resultado 6.1: Estabelecido e fortalecido um grupo de coordenação multissectorial, gestão da implementação, M&A do plano ao nível Provincial e distrital.
Cronograma
(anos)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activida
des

Responsáv
el

Executo
r

6.1.1 Grupo
Técnico (GT)
do PAMRDC
criado e
fortalecido a
nível
Provincial
com pelo
menos 1
ponto focal
de cada
instituição.

Submeter os TOR da
constituição do grupo
coordenação e gestão
para aprovação do
Governo Provincial.
Capacitar o Grupo
Técnico em SAN e
Nutrição para melhoria
do empenho e
motivação do grupo.
Assegurar o
financiamento do
grupo

SETSAN-P

SETSAN P

SETSAN
-P

6.1.2
PAMRDC
da Provincia
de Nampula

Desenvolver o plano
anual orçamentado a
todos os níveis.

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN P e DPS

SETSAN
-P

SETSAN
-P e DPS

Orçamento

Parceiros
OG
E
Instituições
membros do
GT-PAMRDC
Provincial
Instituições
membros do
GT-PAMRDC
Provincial
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

x

Parceir
os

1

x

3

4

5

2015

2016

2017

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.0
0

25,000.00

25,000.00

25,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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financiado.

6.1.3 GTPAMRDC
criados e
funcionais
em cada
Distrito com
pelo menos 1
ponto focal
de cada
instituição.

6.1.4 Realizar
a M&A do
PAMRDC
Provincial e
divulgar do
resultados.

Integrar as actividades
do PAMRDC no PES
provincial.

SETSAN-P

Mobilizar fundos a
diferentes níveis para a
implementação do
plano.

SETSAN-P

Submeter o plano
anual a Direcção
Provincial das
Finanças.

SETSAN-P

Elaborar e aprovar o
TOR da constituição
de GT - PAMRDC ao
nível Distrital com
tarefas definidas para
gerir a implementação
do plano.
Identificar e capacitar
Pontos Focais distritais
em gestão,
implementação e
M&A do PAMRDC.
Criação GT-PAMRDC
ao nivel dos distritos.

SETSAN-P

Constituir o sub-grupo
executivo
multissectorial para
gerir actividades de
monitoria e avaliação.
Desenvolver plano de
monitoria e avaliação
para os níveis
provincial e distrital.

SETSAN-P

SETSAN-P

Ponto
Focal
distrital do
PAMRDC

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano
SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.0
0

50,000.00

50,000.00

50,000.00

350,000.00

SETSAN-P

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SETSAN
-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN
-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN
-P

Ponto
Focal
distrital
do
PAMRD
C
SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Realizar supervisões
SETSAN-P SETSAN SETSAN -P e
468,000.0 468,000.0
0.00
trimestrais nos distritos
-P
co0
0
que possuem o GTcoordenadores
x
x x x x
PAMRDC Distrital
do plano
Constituído.
Realização de um
SETSANSETSA
Co2,300,000.
0.00
0.00
estudo de base ao nivel P
N-P
coordenador
00
distrital e um estudo
es do GT30 meses após a
PAMRDC
implementação do
x
x
x
x
PAMRDC Provincial
com indicadores de
impacto em SAN e
nutrição.
Realizar encontros de
SETSAN-P SETSAN SETSAN -P e
15,000.00 15,000.00
0.00
balanço semestral ao
-P
cox
x x x x
nível provincial, com
coordenadores
revisão do plano.
do plano
Realizar uma
SETSAN-P SETSAN SETSAN -P e
0.00
0.00
0.00
Avaliação de Meio
-P
coTermo do plano (30
coordenadores
x
X
meses após a
do plano
implementação do
plano).
Publicar
SETSAN-P SETSAN SETSAN -P e
0.00
0.00
0.00
trimestralmente
-P
cox
x x x x x
relatórios de progresso
coordenadores
do plano.
do plano
Resultado 6.2: Criado e fortalecido um grupo para gerir as actividades de comunicação e advocacia e para a redução da desnutrição crónica ao nível provincial.
6.2.1
Instituições
do Governo,
Sociedade
Civil e Sector
Privado
comprometid
as com a
redução da
desnutrição
crónica na

Identificar e
sensibilizar actores
chaves que irão
constituir o grupo de
advocacia,
comunicação e
mobilização social.
Capacitar o grupo de
comunicação e
Advocacia em suas
áreas de intervenção.

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

x

x

468,000.0
0

468,000.00

1,872,000.
00

0.00

2,300,000.
00

4,600,000.
00

15,000.00

15,000.00

60,000.00

315,000.0
0

0.00

315,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

100,000.00

X

X

X
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Província de
Nampula.

Implementar e
disseminar as
actividades descritas
no Plano de
Comunicação e
Advocacia Nacional.
Constituir e fortalecer
uma rede Provincial de
parceiros (Sociedade
Civil e Sector Privado)
para apoiar as
actividades do plano.
Constituir e fortalecer
Redes Distritais de
parceiros (Sector
Privado e Sociedade
Civil) para apoiar as
actividades do plano.

SETSAN-P

SETSAN-P

Ponto
Focal
distrital do
PAMRDC

SETSAN
-P

SETSAN
-P

Ponto
Focal
distrital
do
PAMRD
C

TOTAL

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN -P e
cocoordenadores
do plano

SETSAN-P e
Organizações
da sociedade
Cívil e Sector
Privado que
compõe a rede
de parceiros
distrital

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,380,000.
00

833,000.0
0

638,000.0
0

903,000.0
0

2,888,000.
00

7,642,000.
00

X

X

X
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Objectivo estratégico 7: Fortalecer o sistema de vigilância alimentar e nutricional.
Resultado 7.1: Gestão adequada das actividades de Segurança Alimentar e Nutricional dos diferentes níveis (provincial e distrital).

Produtos
chave

Intervenções/actividad
es

Responsáv
el

Executo
r

Cronograma
(anos)

Orçamento
Parceiros
OG
E

Parceiro
s

1

2

3

4

Fortalecer a todos os
SETSAN-P SETSAN Coníveis a capacidade
-P
coordenador
para recolher, analisar e
es do GTreportar dados de SAN,
PAMRDC
assegurando o seu uso
X
X X X X
para a formulação de
estratégias e programas
ao nível provincial e
distrital.
Identificar as
SETSAN-P SETSAN Conecessidades e
-P
coordenador
fortalecer os postos de
es do GTVigilância Nutricional
PAMRDC
X
X
X X X X
(capacitação e
equipamento); Kits de
vigilância nos postos.
RESULTADO 7.2: Melhorada a disponibilidade da informação atempada e desagregada sobre a SAN na Província.
7.1.1
Fortalecer o
Sistema de
Vigilância
Alimentar e
Nutricional
que
providencie
informação
fiável sobre
SAN de forma
regular e
atempada.

7.2.1
Disponibiliza
da de forma
regular e
atempada,
informação
sobre SAN a
todos os níveis
para todos.

Fortificar o sistema de
vigilância nutricional
que providencie
informações fiáveis
sobre SAN de forma
regular e atempada.

SETSAN-P

Criar e manter
actualizada uma base
de dados distrital para
SAN e mantê-la
frequentemente
actualizada.

SETSAN-P

Estabelecer um sistema
de aviso previo da
producao alimentar.

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

Cocoordenador
es do GTPAMRDC

Cocoordenador
es do GTPAMRDC

Cocoordenador
es do GTPAMRDC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Orçamento

5

2015

2016

2017

2018

100,000.0
0

50,000.00

30,000.00

20,000.00

0.00

Total dos
05 anos
200,000.00

600,000.0
0

600,000.0
0

600,000.0
0

600,000.0
0

600,000.0
0

3,000,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019

X

X

X

X
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Abastecer o website
que será criado ao nível
nacional com as
informações de SAN da
Província de Nampula.
Aquisição de um
computador de mesa,
seus acessórios,
impressora, tonner e
acesso regular a
internet para instalar a
base de dados.

SETSAN-P

SETSAN-P

SETSAN
-P

SETSAN
-P

Cocoordenador
es do GTPAMRDC
Cocoordenador
es do GTPAMRDC

X

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

790,000.0
0

690,000.0
0

670,000.0
0

660,000.0
0

640,000.0
0

3,450,000.0
0

X

X

TOTAL

Objectivo estratégico 8: Melhorar as condições de saneamento do meio e acesso a água potável.
Resultado 8.1. Aumentada a cobertura de abastecimento de água potável.
Cronograma
(anos)

Orçamento
Produtos
chave

Intervenções/activid
ades

Responsáv
el

Executo
r

Parceiro
s
OG
E

8.1.1 AF
com
acesso a
água
segura.

Revitalizar, criar
novos capacitar e
monitorar os Comités
de Água para a autogestão das fontes e
promover o princípio
de procura
(contribuição da
comunidade).
Construir novas fontes
de água nos locais
identificados a partir
do levantamento.

DPOHRH

DPOHRH

Orçamento

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X

X

Parceir
os

X

X

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

Total dos 05
anos

2015

2016

2017

2018

2019

100,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000.00

980,000.00

2,500,000.0
0

10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

42,500,000.0
0

X

X
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Resultado 8.2. Melhorada a qualidade da água para o consumo humano (qualidade da agua da fonte, tratamento e conservação).
Capacitar lideres
DPOHRH
DPOHR
DPOHR
200,000.00
comunitários,
H,
H,
professores, pessoal
CARE,
CARE,
da saúde sobre a boas
Helvetas, Helvetas,
X
X
X X X X
praticas de
SCIP e
SCIP e
conservação e
CCM
CCM
métodos de
tratamento da agua
Criar nucleos
DPOHRH
DPOHR
DPOHR
0.00
escolares (alunos e
H,
H,
encarregados de
CARE,
CARE,
educacao) sobre boas
Helvetas, Helvetas,
X
X
X X X X X
praticas de
SCIP e
SCIP e
conservacao e
CCM
CCM
metodos de
tratamento da água.
Disseminar as
DPOHRH
DPOHR
DPOHR
400,000.00
mensagens chaves
H,
H,
sobre boas praticas de
CARE,
CARE,
conservação e
Helvetas, Helvetas,
X
X
X X X X
métodos de
SCIP e
SCIP e
tratamento da agua,
CCM
CCM
através de palestras.
Resultado 8.3. Assegurado o saneamento básico nos AFs, escolas, Unidades Sanitárias e locais públicos de grandes aglomerados
mercados, igrejas e mesquitas).
Construir latrinas
DPOHRH
DPOHR
DPOHR
3,000,000.0
8.3.1 AF
tradicionais e
H,
H,
0
com
CARE,
CARE,
saneamen melhoradas nas
X
X
X X X X
comunidades e sua
Helvetas, Helvetas,
to do
correcta utilização.
SCIP e
SCIP e
meio
CCM
CCM
adequado
.
Construir sanitários e
DPOHRH
DPOHR
DPOHR
300,000.00
latrinas melhoradas e
H,
H,
promover a sua
CARE,
CARE,
X
X
X X X X
correcta utilização.nas
Helvetas, Helvetas,
escolas e Uss.
SCIP e
SCIP e
CCM
CCM
8.2.2 AF
com
consumo
de agua
potavel.

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

9,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

26,800,000.0
0

populacionais (Órgãos públicos de atendimentos a população,
10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

43,000,000.0
0

1,035,000.0
0

1,035,000.0
0

1,035,000.0
0

0.00

3,405,000.00
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Construir latrinas
melhoradas e uso de
tip-taps nas escolas.

DPEDH

Identificar e
reconhecer as famílias
modelos em higiene e
saneamento do meio
para apoiar e servir de
exemplo as demais
familias.
Capacitar directores e
professores em
matéria do
saneamento do meio,
através de palestras,
cartazes, entre outros
materiais didácticos.
Disseminar
mensagens sobre a
cultura correcta da
lavagem das mãos
como um factor
fundamental na
prevenção de doenças
em TVs e rádios.
Construir e ensinar as
comunidades a
construirem pequenos
sistemas de agua em
locais publicos de
grandes
aglomerações.
Educar os lideres dos
estabelecimentos
comerciais sobre a
importância da
construção de
sanitários e latrinas
com o recurso
próprio.

DPOHRH

DPOHRH

DPOHRH

DPOHRH

Conselho
Municipal
e SDPI

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

DPOHR
H,
CARE,
Helvetas,
SCIP e
CCM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3,000,000.0
0

10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

10,000,000.
00

43,000,000.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

2,300,000.0
0

7,100,000.00

400,000.00

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

6,600,000.0
0

26,800,000.0
0

200,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

2,200,000.00

30,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

430,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X
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TOTAL

10,130,000.
00

47,755,000.
00

51,955,000.
00

51,955,000.
00

50,920,000.
00

212,715,000.
00
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