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Este documento resume a abordagem do UNICEF para apoiar intervenções de recuperação e resiliência da comunidade 
nas províncias do Norte de Moçambique no período 2022-2024, com foco nas crianças e famílias mais vulneráveis. É 
parte integrante do Programa Nacional de Cooperação (CPD) entre o Governo de Moçambique e o UNICEF para 2022-
2026 e pretende articular melhor a coerência dos nossos programas humanitários e de desenvolvimento como forma 
de abordar e prevenir a fragilidade e o conflito para o alcance de melhores resultados para as crianças. Este é um 
documento dinâmico que continuará a captar a evolução das necessidades humanitárias e de criação de resiliência nas 
crianças e comunidades. Todas as actividades programáticas e intervenções humanitárias continuarão a ser orientadas 
por uma abordagem ágil, flexível e de fortalecimento do sistema. As intervenções fazem parte do Plano de Resposta 
Humanitária (PRH) e do Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNSDCF) 
2022-2026 para Moçambique. Apoiam os esforços do Governo para alcançar a Agenda 2030 para as crianças.

Uma crise complexa e prolongada

Embora as três províncias do Norte – Nampula, Cabo Delgado e Niassa 
– sejam as mais ricas em recursos naturais e têm potencial significativo  
para a exploração de petróleo e gás, estas registam também as 
maiores taxas de pobreza e indicadores de desenvolvimento mais 
baixos no país. Enquanto a pobreza multidimensional entre as crianças 
já é de 46 por cento, a nível nacional, as crianças das províncias mais 
a Norte têm 45 vezes mais probabilidades de sofrerem da pobreza 
multidimensional do que as de Maputo.

O conflito em Cabo Delgado deslocou mais de 700 mil pessoas, das 
quais metade são crianças, o que é ainda agravado por vários perigos 
relacionados com o clima, COVID- 19 e surtos de doenças – todos 
os quais contribuem para aumentar a vulnerabilidade da população.

Mais de 70 por cento das pessoas deslocadas estão com familiares 
e amigos nas comunidades de acolhimento, cujos escassos recursos 
e capacidades de sobrevivência são prejudicados pela chegada de 
deslocados internos (PIDs). Além disso, houve alguns regressos  
espontâneos no final de 2021, à medida que as pessoas tentam 
voltar para ou perto de suas áreas de origem, se percebidas como 
mais seguras. Contudo, a situação de segurança permanece volátil e 
a circulação ainda exige análise e rastreamento frequentes.

O conflito armado em Cabo Delgado é, antes de tudo, uma crise de 
protecção, com civis, especialmente as mulheres e crianças, expostos  
a graves violações de direitos humanos, incluindo assassinatos,  
mutilações, raptos, recrutamento (e utilização de crianças) para grupos 
armados e violência baseada no género (VBG). 

UNICEF/Mozambique/2021/Frank Dejo

Pobreza 
Multidimensional

CABO 
DELGADO
60.6

NAMPULA
58.9

ZAMBEZIA
59.1

NIASSA
58.5TETE

54.9

MANICA
39.1

SOFALA
40.8

INHAMBANE
30.5

GAZA
16.2

MAPUTO
6.1

MAPUTO
CITY

1.3

MULTI INCIDENCE 
RATE (%)

1-13

25 - 37

13 - 25

37 - 49

49 - 61



Alinhamento com as Prioridades do Governo, Colaboração da ONU e Engajamento com 
Parceiros

Abordagem do UNICEF para o  
Fortalecimento da Resiliência  
e Recuperação no Norte 

Os programas humanitários, de desenvolvimento e  
de consolidação da paz precisam de estar interligados, 
com análises partilhadas, planificação e resultados  
conjuntos e convergentes para responder às  
vulnerabilidades e fortalecer a recuperação e resiliência 
da comunidade. Com vista a contribuir neste sentido, 
o UNICEF basear-se-á no actual programa de resposta 
humanitária com o objectivo de aumentar a coesão 
social e a equidade através do fortalecimento do sistema. 
Estará no centro do nosso trabalho a importância 
de um programa adaptável e ágil que trabalhe com 
uma vasta gama de parceiros e através de diferentes 
modalidades para garantir que as crianças tenham 
acesso aos serviços básicos e estejam protegidas da 
violência, exploração e abuso.and are protected from 
violence, exploitation and abuse.    

Os planos de trabalho anuais são desenvolvidos e coordenados com os ministérios e autoridades a nível central 
e provincial, incluindo a Agência para o Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) para a operacionalização das  
intervenções. Com o duplo mandato de agência humanitária e de desenvolvimento, o UNICEF trabalha em estreita 
coordenação com o Governo e parceiros através da Equipa Humanitária Nacional (HCT) e mecanismos como líder de 
clusters de educação, água e saneamento (WASH), nutrição e protecção da criança; de grupos sectoriais de trabalho, 
tais como saúde, educação, WASH e protecção social como membro das plataformas de coordenação dos parceiros 
de desenvolvimento (DCP); e dentro da Equipa Nacional das Nações Unidas (UNCT).

Serão parte integrante do nosso trabalho a coordenação com plataformas tais como a Plataforma de Várias Partes Inter-
essadas em Cabo Delgado e o envolvimento com o sector privado no que diz respeito a negócios e direitos humanos, 
assim como as suas decisões de investimento empresarial social para alavancar recursos para as crianças.

Abordagens e princípios orientadores do UNICEF

•  Uma abordagem baseada nos direitos humanos 
com intervenções orientadas pelos Compromissos 
Essenciais para as Crianças em Acção Humanitária 
(CCC) e as leis humanitárias e de direitos humanos 
internacionais subjacentes.

•  Humanidade, imparcialidade, neutralidade e  
independência com sensibilidade ao conflito no 
centro do programa e da advocacia

•  Adesão ao mandato do UNICEF em matéria de direitos e 
protecção da criança, capacidade técnica e vantagens 
comparativas, incluindo capacidades a diferentes níveis.

•  A abordagem integrada do ciclo de vida que aborda as 
crianças de 0-18 anos em áreas de grande necessidade.
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As intervenções do UNICEF no Norte estão alinhadas com as prioridades 
do Governo de Moçambique e apoiam a implementação dos planos nacionais 
de desenvolvimento e sectoriais. Mais especificamente, apoiam a Estratégia 
de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do Norte (ERDIN), o Plano de  
Reconstrução de Cabo Delgado (PRCD) e os Planos Estratégicos para o  
desenvolvimento das províncias de Cabo Delgado e Nampula (2020-2024). 
Enquanto o PRCD se concentra na reconstrução de seis distritos directamente 
afectados por conflitos armados, a ERDIN centra-se no desenvolvimento  
integrado nas províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Ambos estão  
estruturados em torno de três pilares, mas variam em âmbito e foco, com  
um orçamento estimado de 2,8 bilhões de USD. Além disso, as intervenções 
do UNICEF fazem parte do UNSDCF (2022-2026) dentro dos seus quatro 
pilares: Desenvolvimento Humano; 2) Diversificação Económica e Meios de 
Subsistência Sustentáveis; 3) Resiliência Climática e Utilização Sustentável 
de Recursos Naturais e 4) Consolidação da Paz, Direitos Humanos e Governação 
Inclusiva, assim como o PRH. O UNICEF lidera principalmente intervenções 
nos sectores alinhados com o seu mandato e conhecimento técnico, com 
forte foco no desenvolvimento humano e protecção da criança.  

O apoio concentra-se em garantir a prestação de serviços equitativos para atender às necessidades imediatas; combater as 
causas sistémicas de vulnerabilidade e conflito; promover a protecção da criança; e incentivar a participação e liderança local. 
Trabalhando a nível distrital, nas áreas prioritárias, o UNICEF promove serviços governamentais descentralizados e liga as 
comunidades resilientes e empoderadas com o sistema mais amplo. O envolvimento com o sector privado será mais explorado 
seguindo uma abordagem informada sobre o risco que visa proteger os direitos humanos, influenciar as empresas e suas  
decisões de investimento empresarial social e alavancar recursos para expandir programas para as crianças e suas famílias.



Prioridades e Contexto Geográfico   

Cabo Delgado, o UNICEF tem três grupos geográficos prioritários com base num conjunto de critérios, incluindo 
população, privações dos direitos da criança, número de deslocados internos, número de crianças desacompanhadas 
e separadas, assim como segurança. O UNICEF também prioriza locais com menos parceiros e onde os programas 
existentes podem ser expandidos ou fortalecidos.

As intervenções nestes distritos terão como objectivo apoiar as instituições governamentais a nível local na rápida reposição 
dos serviços básicos, quer em termos de soluções temporárias, fornecimento de artigos básicos e capacitação. Ao mesmo 
tempo, a colaboração com os parceiros das OSCs será expandida para o estabelecimento de intervenções baseadas 
na comunidade e para o apoio integrado à nutrição e saúde materno-infantil; WASH; educação e protecção da criança.  

Nampula: À semelhança de Cabo Delgado, o UNICEF identificou locais com base nas privações, vulnerabilidades, 
número de deslocados internos e tamanho da população. Também priorizamos locais com menos parceiros de  
desenvolvimento e onde podemos aproveitar as conquistas e os programas existentes do ciclo do programa anterior.

Niassa: Esta província não é actualmente uma prioridade no nosso CPD e, por isso, não foi incluída aqui. Contudo, 
as actividades humanitárias continuarão conforme necessário e o UNICEF continuará a avaliar as necessidades e 
oportunidades de engajamento em Niassa. A província irá também beneficiar das actividades de fortalecimento 
do sistema nacional, geridas pelo escritório do UNICEF de Maputo.

Para garantir que as nossas actividades estejam alinhadas com as necessidades em constante evolução nos locais 
relevantes, o UNICEF irá monitorar de forma contínua o acesso, os incidentes, a segurança e as necessidades. 
Isto permitir-nos-á adaptar a nossa abordagem utilizando uma programação ágil à medida que a situação evolui. O 
aumento das responsabilidades a nível do terreno, particularmente em Cabo Delgado, permitirá também reforçar 
uma programação ágil e eficaz.

•  Grupo 1 (laranja):  Distritos onde a situação é relativamente 
calma e onde alguns serviços são limitados. Esses distritos 
estão a acolher deslocados internos nas comunidades 
de acolhimento ou locais de reassentamento ou foram  
seleccionados porque o índice de pobreza multidimensional 
identificou barreiras significativas ao desenvolvimento 
pessoal devido à falta de acesso a serviços públicos sólidos 
e equitativos. Esses distritos incluem Namuno, Balama, 
Chiure, Ancuabe e Montepuez.

•  Grupo 2 (azul): Distritos afectados por conflitos, mas 
de alguma forma acessíveis para prestação de serviços 
e onde as necessidades humanitárias podem ser mais 
críticas, mas um programa mais sustentável é viável. Estes 
distritos são Mueda e Ibo.

•  Grupo 3 (roxo): Essas áreas têm fraco acesso aos 
serviços, mas podem registar regressos espontâneos 
significativos em breve. Dependendo das mudanças na 
situação de segurança e acesso, uma abordagem flexível 
será adoptada nos distritos onde o conflito activo parou em 
grande parte. As populações que permaneceram nestas 
áreas e as que regressam espontaneamente requerem  
assistência humanitária e restauração de serviços essenciais,  
mas o acesso pode ser difícil. Estes distritos são priorizados 
no PRCD. Embora o UNICEF possa trabalhar em qualquer 
um desses seis locais, priorizamos Palma, Quissanga e 
Mocímboa da Praia. Dos seis, estes são distritos mais 
seguros após as recentes operações militares e presença 
contínua de forças de segurança.  

Distritos prioritários 
para UNICEF



Uma Abordagem de Direitos da Criança e do Ciclo de Vida para a Resiliência e Recuperação 
da Comunidade no Norte 

Com base nas cinco áreas de resultados do CPD para 2022-2026, o programa do UNICEF para o Norte adopta uma 
abordagem integrada à programação ao longo do ciclo de vida de uma criança para fornecer apoio social que seja de 
longo prazo, focado, conectado e incorporado nas estruturas governamentais e comunitárias para produzir os resultados 
mais significativos para as crianças e suas famílias, ao mesmo tempo em que atendem a necessidades humanitárias 
críticas.  

Esta abordagem, enraizada num cuidador eficaz, no envolvimento da comunidade e na liderança local, confere resiliência e 
recuperação da comunidade como forma de abordar e prevenir a fragilidade e o conflito para alcançar melhores resultados 
para as crianças. Esta abordagem centrada na criança está dividida em três pilares que se concentram em fases únicas 
no ciclo de vida de uma criança:

Cada pilar tem um pacote de intervenções e acções centradas num grupo etário específico, assim como na resolução 
das causas conhecidas de conflitos. A teoria da mudança subjacente a este trabalho baseia-se no alcance dos seguintes 
objectivos:

Uma Abordagem de Ciclo de Vida para a Recuperação e Resiliência da Comunidade

PILAR 
1

0-5 ANOS

Sobreviver e 
prosperar

PILAR 
2

6-12 ANOS

as crianças 
aprendem 

e estão 
protegidas 

da exploração, 
abuso e 

violência

PILAR 
3

13-18 ANOS

Atender às 
necessidades 

de 
adolescentes 
vulneráveis

COMUNIDADES AMIGAS DA CRIANÇA E RESILIENTES

Nível micro: i. Os pais e outros cuidadores demonstram comportamentos saudáveis, carinhosos, estimulantes 
e protectores num ambiente comunitário de apoio onde são abordadas normas e práticas sociais e de género 
nocivas; ii. As crianças, especialmente os adolescentes, são empoderadas e participam como agentes de mudança 
para promover os direitos da criança; e iii. As relações entre comunidades assim como comunidades e governos 
são reforçadas para melhor resistir aos choques e prevenir conflitos.

Nível meso: Crianças, adolescentes e suas famílias, particularmente as mais desfavorecidas, têm maior acesso 
a serviços sociais básicos de qualidade, inclusivos e sustentáveis – incluindo justiça acessível e amiga da criança 
– e programas de protecção social. 

Nível macro: O Governo, especialmente a nível local, tem capacidades reforçadas para planificar, implementar, 
monitorar e coordenar sistemas de prestação de serviços resilientes e sensíveis a choques.



As secções a seguir estabelecem as orientações específicas que o UNICEF, trabalhando com governos nacionais e/ou 
parceiros locais, nacionais ou internacionais, irá empreender para acelerar o progresso equitativo para expandir programas 
para as crianças e seus cuidadores no Norte. São adaptáveis e flexíveis dada a complexidade e vulnerabilidade a choques 
– climáticos ou relativos a conflitos. Uma abordagem holística na programação, incluindo componentes leves (ou seja, 
capacitação e formação, medidas de prevenção, etc.) e infraestruturais (ou seja, reabilitação e construção de infraestrutura) 
estará no centro deste trabalho. Nos locais onde os recursos e a segurança permitirem, o UNICEF aplicará um modelo 
mais resiliente a choques – por exemplo, reabilitação de escolas resilientes a ciclones. Nos locais onde isto ainda não é 
possível, o UNICEF implementará soluções menos permanentes, mas muito mais baratas – como espaços temporários 
de aprendizagem com recurso a uma estrutura simples de bambu e madeira para expandir ou reiniciar rapidamente as 
oportunidades de educação formal.

Um pacote integrado de serviços complementares que incluem saúde, nutrição, WASH, protecção da criança, educação 
e protecção social, acompanhados de comunicação para a mudança social e de comportamento, cria sinergias para 
maximizar resultados positivos a longo prazo. Um programa integrado oferece oportunidades para alcançar os mais  
vulneráveis e influenciar o sistema geral de apoio social para as crianças, ao mesmo tempo que oferece pontos de entrada 
para abordar questões transversais críticas, tais como paridade de género e inclusão de crianças com deficiência. Um 
programa integrado também fornece plataformas para participação e empoderamento.

Os pacotes integrados estarão concentrados a nível distrital, exigindo investimento específico, plurianual e flexível. Assim, 
buscaremos oportunidades para inovar ou avaliar o investimento em cada actividade para garantir que o programa seja 
expandido para alcançar mais crianças. O UNICEF buscará oportunidades para replicar ou promover a réplica de programas 
bem-sucedidos, alavancando recursos e parcerias fora das nossas comunidades-alvo.



Abordagem programática: Ao abrigo deste pilar, as intervenções criarão o ambiente favorável necessário para que as  
crianças sobrevivam e prosperem num contexto de angústia, que afectou o seu bem-estar e de seus cuidadores, assim 
como a disponibilidade de serviços que permitem que as crianças alcancem o seu desenvolvimento cognitivo e físico ideal.

Com mais de cinquenta por cento da população afectada sendo mulheres e crianças, concentrar-nos-emos em facilitar  
uma abordagem comunitária integrada para garantir que as crianças alcancem o desenvolvimento completo nos 
seus primeiros anos. Serão restabelecidas redes de agentes comunitários de saúde e agentes-chave de mudança na  
comunidade através do fornecimento de materiais e formação em habilidades ligadas aos principais serviços de saúde 
preventivos e curativos. Além disso, o UNICEF irá promover um modelo centrado na família para garantir o melhor 
cuidado e desenvolvimento das crianças. Envolveremos os cuidadores na implementação convergente da abordagem 
familiar modelo, acções de nutrição baseadas na comunidade e acesso seguro à água, higiene e saneamento para criar 
o ambiente favorável necessário para que as crianças se desenvolvam e se destaquem nos seus últimos anos.

O UNICEF também criará espaços para capacitar os cuidadores a praticarem comportamentos preventivos e positivos 
de busca de saúde, tais como alimentação responsiva e fornecimento de alimentos nutritivos para os seus filhos; 
identificar atrasos psicomotores; procurar a ajuda necessária; e apoiar o desenvolvimento do seu filho através de uma 
parentalidade positiva.

Procuraremos fornecer aos cuidadores subsídios para crianças para famílias com crianças menores de dois anos para 
atender às suas necessidades de maneira flexível e comprar alimentos adequados e nutritivos para os seus filhos, 
protegendo-os de outros riscos através da gestão de casos. Nas comunidades, novos espaços promoverão cuidado 
integral, exploração e brincadeiras com brinquedos locais e apoio à prontidão escolar. Isso garantirá que as crianças 
alcancem as habilidades críticas de que precisam para fazer a transição para alunos bem-sucedidos nas escolas e agentes 
de mudança como adolescentes nas comunidades. Os primeiros anos são fundamentais para o futuro das crianças, 
que foram colocadas em alto risco devido ao conflito.

Para situações em que os cuidadores identificam a necessidade de assistência adicional para salvar vidas, estarão 
disponíveis serviços adequados e de qualidade de saúde materna, neonatal e infantil, nutrição (MNCHN) e de HIV. O 
UNICEF apoiará o restabelecimento da prestação de serviços de cuidados primários de saúde através da reabilitação 
de unidades sanitárias, assegurando água potável e instalações de saneamento, equipamentos e medicamentos  
essenciais de MNCHN e pessoal de saúde qualificado – que esteja preparado com habilidades interpessoais para  
fornecer serviços adaptados a mulheres, adolescentes e crianças que vivem num ambiente frágil e hostil.

A nossa abordagem para o crescimento e desenvolvimento da primeira infância é baseada em evidências do quadro  
de cuidadointegral que mostram que melhorias combinadas na saúde infantil e materna, incluindo saúde sexual e reprodutiva 
e direitos do adolescente (ASRHR), nutrição e serviços integrados de WASH são fundamentais para a capacidade da 
criança de sobreviver e prosperar. Além disso, este pilar aborda os principais direitos e necessidades das crianças na 
faixa etária de 0 a 5 anos – tais como registo de nascimento, estimulação, brincadeiras, aprendizagem na primeira 
infância, protecção, cuidados responsivos e medidas de protecção social.
 

Exemplos de programas e custos das intervenções

PILAR 
1

0-5 ANOS

Sobreviver e 
prosperar

Pontos de entrada para alcançar crianças de 0 a 5 anos:

        Nível micro: Pais, cuidadores, comunidades e crianças pequenas.

        Nível meso: Cuidados de saúde e serviços sociais.

Sensibilização da comunidade através de Agentes Polivalentes 
Elementares (APEs) ou Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)

2 mil USD por rede de ACS 
(ACS e activistas permanentes)

250 USD 
por criança de 0 a 2 anos

Subsídio para crianças, incluindo dinheiro e cuidados

60 USD por criança, 5-6 anosPrograma de Prontidão Escolar Acelerada (ASR)

Apoio a um modelo integrado centrado na família, 
incluindo estimulação e brincadeiras

30 USD por pessoa



Pontos de entrada para alcançar crianças de 6 a 12 anos:

        Nível micro: Pais, cuidadores e comunidades

        Nível meso: Escolas e serviços de protecção da criança

PILAR 
2

6-12 ANOS

As crianças 
aprendem e 

estão protegidas 
da exploração, 

abuso e violência

Para uma intervenção de resposta rápida utilizando uma tenda ou 
Espaço Temporário de Aprendizagem (TLS) para garantir um espaço 
seguro para aprender, juntamente com materiais de aprendizagem/
ensino, formação de professores, saúde mental e apoio psicossocial 
(MHPSS), gestão de casos (resposta personalizada e atendimento 

a quem precisa) e mobilização da comunidade, o custo aproximado 
por escola é o seguinte

145,000 USD por tenda   
sem furo de água nem carteiras

170,000 USD para um TLS 
sem furo de água nem carteiras

Para uma escola sustentável com os mesmos serviços mencionados 
acima, os custos aproximados são os seguintes

302,000 USD para uma escola reabilitada
com salas de aula duradoiras, 
um furo de água e carteiras

360,000 USD para uma escola com 
novas salas de aula

um furo de água e carteiras

Abordagem programática: Dados os indicadores críticos de educação no Norte e os sérios impactos da pandemia de 
COVID-19, conflitos e desastres naturais na aprendizagem, os esforços devem ser dobrados ou triplicados para garantir 
que as crianças não fiquem presas num ciclo vicioso de pobreza e fiquem vulneráveis aos riscos de protecção da 
criança, tais como trabalho infantil, uniões prematuras ou participação em grupos armados não estatais. O direito das 
crianças ao desenvolvimento pessoal, educação e protecção é o principal foco deste pilar.

A falta de espaço físico e adequado nos locais de reassentamento dos deslocados internos e nas comunidades de 
acolhimento apresenta um enorme desafio para o programa, incluindo a integração e o aumento dos serviços para  
crianças. É fundamental garantir que as crianças tenham acesso à educação adequada, incluindo abordagens inovadoras 
de aprendizagem acelerada para recuperar o tempo perdido, com tempo suficiente para a aquisição de habilidades 
básicas e para a vida que são críticas para o seu crescimento e estabilidade social no futuro.

Estreitamente interligado com os serviços de educação, que desempenham um papel fundamental no fornecimento 
de um ambiente seguro e protector, está o sistema de protecção da criança. Será fornecido apoio para fortalecer e 
expandir o acesso a serviços de saúde mental e psicossocial apropriados, assim como jurídicos, incluindo o acesso 
à justiça amiga da criança e cuidados alternativos, que respondam às necessidades das crianças sobreviventes da 
violência, abuso e exploração.

O envolvimento da comunidade e escolas com espaços seguros de aprendizagem servirão como uma plataforma 
para as crianças terem acesso a outros serviços que são vitais para o seu bem-estar e crescimento, incluindo WASH 
e gestão da higiene menstrual (GHM), assim como referências para outros serviços de apoio necessários. Além disso, 
envolver os pais das crianças nessa faixa etária é fundamental para ajudar a identificar os riscos e sinais de angústia 
que podem não ser tão facilmente identificados noutras faixas etárias. O Mecanismo Multi-sectorial existente para 
Prevenção, Denúncia, Referência e Resposta à Violência e Assistência às Vítimas na escola contribuirá para um ambiente  
escolar seguro e saudável, prevenindo, referindo e respondendo à violência na escola e prestando assistência às 
vítimas. Os serviços recreativos e psicossociais reforçarão a aprendizagem formal através de brincadeiras. A leitura e 
escrita orientadas e actividades direccionadas ajudarão a desenvolver habilidades para a vida e solidariedade, assim 
como um sentimento de pertença à comunidade.

Exemplos de programas e custos para intervenções: 

O custo do programa neste pilar depende do tipo de infraestrutura necessária para cada escola:



Abordagem programática:  O objectivo deste pilar é melhorar o bem-estar e as oportunidades para os adolescentes 
mais vulneráveis, com ênfase na melhoria da vida de raparigas vulneráveis que são susceptíveis à VBG e considerando 
os impactos a longo prazo do conflito tanto nos rapazes como nas raparigas.

Os adolescentes têm várias capacidades e necessidades únicas, mas muitas vezes se perdem entre programas para 
crianças e adultos. Isto torna-os extremamente vulneráveis às promessas feitas por grupos armados não estatais, assim 
como a mecanismos negativos de sobrevivência, tais como uniões prematuras e uso de drogas.

Este pilar concentra-se em atender às necessidades específicas dos adolescentes – adaptando o programa para essa 
faixa etária específica e desenvolvendo abordagens entre pares realizadas num espaço para adolescentes gerido por 
adolescentes. Esses MPCs foram iniciados como uma iniciativa comunitária do Governo com o apoio do UNICEF e são 
concebidos para a inclusão e coesão social.

Os MPCs fornecem acesso a oportunidades alternativas de aprendizagem e aquisição de habilidades, assim como espaços 
para actividades lideradas por jovens. São um ponto de entrada para identificar necessidades específicas e fornecer 
informações sobre referências para serviços de saúde e protecção, incluindo assistência jurídica, aconselhamento, 
saúde mental e apoio psicossocial. Os centros também oferecem espaço para grupos vulneráveis se integrarem às 
comunidades sem medo de estigma ou discriminação e serão inclusivos para crianças que sofreram separação familiar, 
foram associadas a grupos armados ou que são sobreviventes de violência.

Os centros permitirão uma abordagem a longo prazo para apoiar os adolescentes a passar de um período de conflito 
para a consolidação da paz. Também irão garantir um espaço para que as suas vozes sejam ouvidas dentro das suas 
comunidades e num lugar para definirem o seu futuro na recuperação das províncias do Norte. Finalmente, os centros 
promoverão direitos e ambientes seguros para adolescentes e suas famílias através do desporto e programas recreativos 
com foco na educação e aquisição de habilidades para a vida, fortalecimento da resiliência, assim como liderança e 
coesão comunitária.

Além disso, é necessário um programa específico para o resgate de grupos/forças armadas e reintegração de crianças 
nas comunidades. O processo de reintegração incluirá centros de acolhimento, serviços especializados e diálogo 
comunitário, incluindo a garantia de um sistema de justiça amigo da criança que trate as crianças como vítimas de 
conflitos com base nos padrões internacionais.

Exemplos de programas e custos para intervenções no Pilar 3: 

Ponto de entrada para alcançar adolescentes de 13 a 18 anos:

Cuidadores e comunidades

entros multifuncionais (MPCs) e caminhos alternativos 
para aprender e adquirir habilidades para a vida.

PILAR 
3

13-18 ANOS

Atender às 
necessidades 

de adolescentes 
vulneráveis

Seis MPCs estão em construção nos distritos 
de Ancuabe, Metuge, Montepuez e Mueda 

em Cabo Delgado. Estão previstos 21 espaços 
para o futuro em Palma (2), Mueda (2), 

Ancuabe (4), Chiure (4), Montepuez (4) e 
outros locais de reassentamento (5) conforme 

os fundos permitirem. Seguem alguns 
exemplos de custos ligados aos MPCs

Custo de 
funcionamento de um 

MPC

Custo de um MPC com 
capacidade para atender 

800 adolescentes

33 USD por criança/adolescente
para actividades de MHPSS, 

equipa e kits recreativos

32 mil USD



Temas Transversais no Programa e Esforços de Advocacia 

Os temas transversais que serão integrados em todos os três pilares mencionados acima e os respectivos esforços 
de advocacia estão descritos abaixo:

•  Agenda sobre Crianças Afectadas por Conflitos Armados (CAAC): A prevenção e resposta direccionadas a crianças  
afectadas por conflitos armados faz parte do mandato do UNICEF e estará no centro dos nossos esforços de  
programação e advocacia. Isto envolve inovações para fortalecer a prevenção e resposta a graves violações dos  
direitos da criança no conflito armado.

•  Mudança Social e de Comportamento Inclusiva: O envolvimento da comunidade e as estratégias de mudança 
social e de comportamento para abordar os determinantes cognitivos e socioculturais serão uma linha comum em 
todos os programas do UNICEF. Os grupos comunitários, plataformas de comunicação e lideranças locais serão  
formados e envolvidos através de parcerias com o Governo e ONGs/OSCs na identificação de crianças fora da escola, 
grupos de crianças e adolescentes vulneráveis e em risco para a promoção de práticas preventivas e para melhorar a 
saúde, nutrição, higiene e protecção.

•  Inclusão da Deficiência: Dado o elevado número de pessoas e crianças com deficiência entre as famílias em Cabo 
Delgado, o UNICEF Moçambique adoptou uma abordagem dupla para programas relativos à deficiência – apoio  
direccionado com programas específicos focados na deficiência e integração da deficiência em programas regulares, 
ao longo do ciclo de vida da criança.

•  Programa Transformador de Género: Moldar normas de género, apoiar serviços, atitudes e comportamentos de 
violência baseada no género no primeiro ciclo de vida das crianças, garantir a identificação e resposta às barreiras e 
lacunas em todas as fases do ciclo de vida, aumentar o trabalho com homens e rapazes para combater desigualdade 
de género, utilizar clubes de pares para aumentar o contacto interpessoal apropriado entre as raparigas e os rapazes.

•  Prestação de Contas às Populações Afectadas (AAP): O UNICEF integrará a AAP estabelecendo sistemas baseados 
na comunidade para promover a participação de crianças e mulheres na concepção, implementação, feedback e 
monitoria de programas. Daremos atenção especial ao seguimento de questões ou reclamações levantadas pelas 
comunidades e à comunicação das acções tomadas.

•  Prevenção da Exploração e Abuso Sexual (PEAS): A PEAS continua a ser uma prioridade para o UNICEF. Continuará 
a ser integrada em todos os programas e operações. As intervenções incluirão a sensibilização contínua do pessoal 
e parceiros do UNICEF; implantação da orientação sobre distribuições seguras, selecção e cadastro de beneficiários; 
sensibilização e consciencialização das comunidades sobre os seus direitos, prerrogativas, conduta esperada dos 
agentes humanitários e mecanismos de denúncia; e fortalecimento dos mecanismos de reclamação, referência e 
resposta da comunidade em relação à AAP.

Gestão e Monitoria da Informação

O UNICEF utiliza uma metodologia de análise multi-sectorial abrangente e unificada para entender adequadamente as  
necessidades e as causas profundas da vulnerabilidade, fragilidade e desigualdade. Nós concentrar-nos-emos na análise 
holística de dados para informar indicadores interdisciplinares de sucesso que fortalecem uma abordagem consistente 
entre programas humanitários e de desenvolvimento. A recolha de dados e uma análise “dinâmica” do contexto  
incluirão questões transversais de género, protecção e sensibilidade a conflitos para entender como as comunidades 
se sentem em relação à segurança, justiça, qualidade dos serviços e confiança nas instituições governamentais.

Iremos fortalecer a monitoria como parte do Programa de Cooperação em geral para medir os resultados e o progresso 
em relação às metas. O UNICEF apoiará o Governo na geração de dados desagregados nos diferentes sectores 
para monitorar o progresso. Além disso, tomaremos medidas específicas, tais como visitas programáticas regulares,  
monitoria por terceiros e um novo sistema de monitoria do uso dos materiais pelo utilizador final para garantir que as 
intervenções apoiadas pelo UNICEF alcancem resultados. Constitui prioridade fortalecer a monitoria dos direitos da 
criança e a prevenção e resposta às violações dos direitos da criança de acordo com CCCs.   



Estimativa de Orçamento  

O orçamento total estimado para o Plano de Recuperação e Resiliência da Comunidade é baseado no cálculo atual de nossa 
necessidades orçamentais estimadas para os próximos dois anos, juntamente com as necessidades humanitárias 
identificadas na Acção Humanitária para Crianças (HAC) em 2022 e uma estimativa para 2023 com base na tendência 
dos últimos anos.

As necessidades totais estimadas são

Necessidades Para Desenvolvimento $66 million

Total de Necessidades do Plano $200 million

Necessidades Humanitárias $134 million
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Áreas laranja e azul: O objectivo destes serviços é o mesmo. Nas 
áreas azuis, aquelas que são menos seguras ou com problemas de 
acesso esporádico, o UNICEF pode empenhar-se em mais medidas 
temporárias para responder a necessidades agudas imediatas, por 
exemplo, latrinas temporárias de emergência em vez de latrinas 
domésticas.  No entanto, sempre que possível, o UNICEF fará todas 
as tentativas para integrar os deslocados internos nas estruturas 
comunitárias, que são reforçadas através do nosso apoio.

Áreas púrpura: Dependendo da evolução da situação de segurança 
e de acesso, será adoptada uma abordagem flexível nos distritos 
onde o conflito activo parou em grande medida. As populações  
remanescentes e a volta espontânea que ocorre requerem assistência 
humanitária e o restabelecimento dos serviços essenciais, mas o 
acesso pode ser difícil. Estas áreas têm um reduzido acesso aos  
serviços, mas poderão experimentar regressos espontâneos  
significativos em breve no futuro. Estes são delineados como uma 
prioridade no PRCD do governo. Embora o UNICEF possa trabalhar 
em qualquer um destes seis locais, os distritos prioritários são:  
Palma, Quissanga, e Mocimboa da Praia, que são, dos seis, 
os distritos mais seguros na sequência das recentes operações  
militares e da presença contínua de agentes de segurança. 

As intervenções do UNICEF terão como objectivo apoiar o gov-
erno dos distritos de Moçambique na rápida restauração dos 
serviços básicos, tanto em termos de soluções temporárias, 
provisão de bens, como de reforço das capacidades. Ao mesmo 
tempo, o UNICEF, em conjunto com ONG parceiras, estabelecerá 
centros multifuncionais baseados na comunidade (MPC) para cobrir  
actividades centrais nas áreas de protecção infantil, educação, 
WASH e nutrição, ou seja, Espaços Amigos da Criança, envolvimento 
de adolescentes, educação alternativa/comunitária, sensibilização 
em matéria de higiene e saneamento e Alimentação Infantil e de 
Crianças Pequenas (IYCF).  

UNICEF/Mozambique/2021/Dejongh

São exemplos do apoio 
que o UNICEF pretende prestar 

às instituições distritais do Governo

Apoiar as instituições governamentais do 

sector da água através de uma avaliação 

de danos para activar a rápida restauração 

dos sistemas de abastecimento de água.

Construção de Salas de Aulas Temporárias 

(TLS, sigla inglesa) para a reabertura de 

aulas.

Formação psico-social e apoio aos  

professores em regresso.

Fornecimento de tendas e equipamento 

para unidades sanitárias parcialmente 

destruídas.

Capacitação através de formação e mentoria 

à distância.

UMA ABORDAGEM CENTRADA 

NA CRIANÇA PARA O NORTE 

- PLANO DE RECUPERAÇÃO 

E RESILIÊNCIA DA COMUNIDADE

2022-24

ANEXO A - PACOTES 
PROGRAMÁTICOS POR PILAR 
E LOCALIZAÇÃO



Uma abordagem centrada na criança para o Norte - Plano de Recuperação e Resiliência da Comunidade 2022-24
Anexo A - Pacotes Programáticos por Pilar e Localização

PRIMEIRA INFÂNCIA

MEIA INFÂNCIA

ADOLESCENTES E JOVENS
COMUNIDADE RESILIENTE E AMIGÁVEL ÀS CRIANÇAS

Micro nível
Construir 

Capacidades 
e Liderança 

a nível 
familiar, de 
provedores 
de cuidados 

e da 
comunidade

•  Serviços de saúde e nutrição incluindo clínicas móveis e o reforço 
do subsistema do trabalhador comunitário de saúde (CHW), 
incluindo o reforço das relações com activistas permanentes e 
outros intervenientes-chave da comunidade e a garantia de que 
os CHW estão conscientes das questões-chave baseadas nos 
direitos das crianças pequenas, incluindo o registo de nascimento 
e referência

•  Prevenção e reforço das capacidades em matéria de HIV na 
comunidade de profissionais de saúde locais sobre PMTCT, 
Eliminação da transmissão vertical (eMTCT) do HIV e educação 
e adesão à Terapia Anti-Retroviral (TARV)

•  Aumento dos serviços comunitários de nutrição, WASH e SBC 
com enfoque nos primeiros “1.000 dias” (concepção até dois 
anos) quando ocorre a maior parte do atrofiamento e quando as 
intervenções podem ter o maior impacto - enfoque no pacote de 
intervenção nutricional (PiN), no saneamento total liderado pela 
comunidade (CLTS) e na abordagem Família Modelo, incluindo a 
promoção da higiene e do saneamento com base na comunidade, 
melhores práticas de alimentação e MUAC liderado pela família, 
prevenção da malária com redes mosquiteiras

•  Melhoria do acesso a instalações de abastecimento de água e 
saneamento seguro e duradouro através da reabilitação ou construção 
de novas fontes de água ou sistemas de água, e criação de um 
sistema de funcionamento e manutenção dos pontos de água

•  Expansão do programa “Subsídios para Crianças” para responder  
às suas necessidades de forma flexível e adquirir alimentos  
saudáveis e nutritivos para os seus filhos e para reduzir outros 
riscos através da gestão de casos

•  Espaços protegidos, seguros e higiénicos para bebés e crianças 
para exploração e brincadeiras (0-5) em instalações de deslocados 
internos e comunidades de acolhimento, incluindo actividades 
estruturadas para crianças em idade pré-escolar (espaço 
em comunidades para crianças dos 5-6 anos no programa de  
preparação para a escola)

•  A comunicação sobre a VBG, VAC, uniões prematuras e  
protecção contra a exploração e abuso sexual (PSEA) e a  
utilização eficaz de transferências monetárias para dar resposta 
ao desenvolvimento das crianças e às necessidades domésticas. 

•  - Serão fornecidos aos pais e cuidadores de crianças  
muito pequenas pacotes completos e positivos de paternidade  
para assegurar os conhecimentos, competências e serviços 
sociais necessários em matéria de educação das crianças,  
especificamente nas áreas da saúde, nutrição, protecção,  
desenvolvimento socioemocional e como reconhecer as  
deficiências nas crianças pequenas. 

•  Estabelecer feedback e abordagens de monitorização  
comportamental com prestadores de cuidados e comunidade

•  Prevenir os riscos relacionados com a protecção da 
criança: Ampliação dos serviços de protecção da criança 
existentes e apoio aos mecanismos de protecção, incluindo 
MHPSS com base na comunidade, prevenindo e mitigando os 
riscos de violência baseada no género e assegurando que as 
crianças tenham acesso a cuidados e serviços apropriados, 
incluindo VAC nas escolas

•  Mensagens inclusivas de mudança de comportamento:  
sensibilização e campanhas sobre o direito e a importância 
da educação, regresso seguro às escolas, prevenção e  
protecção contra diferentes violências e abusos, saúde e  
higiene das crianças, bem como vacinação. 

•  Desenvolvimento de capacidades adequadas à idade e ao 
género das plataformas comunitárias, especialmente dos 
Conselhos Escolares.  

•  Opções de aprendizagem alternativas: formação profissional,  
liderança e formação de empregabilidade, para que os 
jovens tenham acesso a oportunidades económicas  
(incluindo formação profissional relacionada com WASH e 
oportunidades tais como canalização, reparação de fontes 
de água, fabrico de artigos de higiene, etc.) 

•  Envolvimento dos adolescentes para responder às suas 
necessidades em WASH, Saúde, PC, Educação e outros 
comités liderados pela Comunidade

•  Prevenção e resolução de conflitos através de desportos 
para o desenvolvimento, habilidades de vida e outras  
actividades recreativas.

•  Mudança Social Inclusiva e de comportamento para, 
MHM, saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, HIV e  
VAC/VBG/CM/SEA, promoção da igualdade de género e  
inclusão de pessoas portadoras de deficiência e envolvimento 
de adolescentes e mecanismo de feedback AAP/comunidade 
Apoio a crianças associadas a forças armadas/grupos  
armados para aceder a programas de reintegração a 
longo prazo nas comunidades e participar em campanhas 
comunitárias para a paz, segurança e protecção. 

Nível Médio
Serviços 

acessíveis 
e de 

qualidade

•  Prestação de serviços básicos de saúde e nutrição materno- 
infantil e reforço da prestação de serviços, incluindo o equipamento 
da amamentação, espaços de apoio ao recém-nascido e capacidade 
para promover a Prevenção da Transmissão Vertical da Mãe 
para o Filho (PTV), em centros de saúde e hospitais

•  Acesso às instalações de registo de nascimento nos centros de 
saúde

•  Melhoria das instalações de WASH nos centros de saúde
•  Fornecimento de kits de higiene e tratamento de água para  

cuidadores de crianças que saem com sucesso de tratamentos 
de desnutrição aguda severa 

•  Cadeia de fornecimento de apoio: fornecimento de produtos de 
saúde, nutrição e WASH necessários para a prestação do pacote 
básico integrado de serviços, incluindo medicamentos essenciais, 
equipamento médico, suplementos nutricionais e alimentos  
terapêuticos prontos a usar e produtos de higiene

•  Educação dos profissionais de saúde sobre questões-chave  
baseadas nos direitos das crianças pequenas, incluindo o registo 
de nascimento e referência

•  Promover o acesso à educação: reabilitar salas de aula ou 
Salas de Aulas Temporárias (TLS), acessíveis a crianças 
com deficiência com instalações de WASH, aprendizagem 
básica, ensino, materiais de higiene, MHM 

• WASH nas escolas 
•  Expansão dos serviços de protecção da criança e dos  

mecanismos de encaminhamento 
•  Expandir os serviços sociais e judiciais através do  

destacamento de trabalhadores para-sociais a nível  
comunitário para reforçar as redes de protecção e por 
tribunais móveis e comunitários e aumentar os serviços de 
salas de audiências amigáveis das crianças através da polícia.

•  Espaços amigos das crianças e actividades recreativas
•  Melhorar a qualidade da educação: Formação de  

professores para reforçar a capacidade pedagógica para 
melhorar a literacia e numeracia básica das crianças,  
supervisão e gestão escolar para que os professores sejam 
melhor orientados para um melhor desempenho

•  - Apoio ao bem-estar dos estudantes/professores: 
aprendizagem entre pares através de Círculos de Interesse, 
introduzindo temas sobre paz/solidariedade, alterações 
climáticas, socialização positiva de género, educação em 
emergências e prevenção da violência baseada no género, 
MHPSS, PSEA, educação em higiene, educação inclusiva 
e à distância, PSS e competências para a vida e educação 
para a cidadania/paz.

•  Fornecer vias alternativas para OOSC, tais como a 
aprendizagem acelerada nas escolas

• Espaços inclusivos e seguros para adolescentes
•  Serviços de saúde e protecção, incluindo apoio psicossocial, 

testes e aconselhamento sobre HIV, serviços de saúde sexual 
e reprodutiva e espaços seguros para adolescentes obterem 
informação, aconselhamento, e encaminhamento para 
serviços relevantes. 

•  Desenvolvimento de capacidades adequadas à idade e ao 
género dos provedores de serviços (Educação, Protecção 
da Criança, Saúde, WASH) e plataformas comunitárias

Nível Macro
Habilitação 
de políticas, 
programas, 
orçamento e 
coordenação

•  Reforçar a gestão, monitoria e sistemas de informação para os 
actores provinciais, distritais e comunitários para planear, 
realizar e monitorar intervenções que permitam às crianças 
pequenas sobreviver e crescer 

•  Planeamento e orçamentação inclusiva e baseada na equidade
•  Mobilização e envolvimento do governo local e dos líderes  

comunitários na masculinidade positiva e na parentalidade

•  Reforçar a gestão, o monitoria e os sistemas de informação 
para os actores provinciais, distritais e comunitários para 
planear, executar, coordenar e monitor intervenções que 
permitam às crianças aprender (planeamento e orçamentação 
sensíveis ao género), EiE, gestão de casos, opções informais 
de cuidados alternativos baseados na família

•  Planeamento e orçamentação inclusiva e baseada na 
equidade 

•  Mobilização e envolvimento do governo local e dos líderes 
comunitários no acesso à educação

•  Reforçar os sistemas de gestão, monitoria e informação 
para os actores provinciais, distritais e comunitários para 
planear, executar e monitorar intervenções para adolescentes 

•  Planeamento e orçamentação inclusiva e baseada na equidade 
•  Mobilização e envolvimento de governos locais e líderes 

comunitários na masculinidade positiva, parentalidade e 
mitigação do risco de violência baseada no género 

•  Justiça para as crianças através do reforço dos tribunais 
comunitários e do acesso à justiça, centrando-se nos direitos 
da criança

•  Análise de barreira para adolescentes fora da escola  
relacionada com o trabalho infantil e uniões prematuras 

•  Coesão social para a construção da paz e uma abordagem 
multi-sectorial de resposta comunitária através de plataformas 
comunitárias disponíveis e reforçadas.

•  Reforço da liderança e participação das mulheres e raparigas 
na tomada de decisões a nível da comunidade

Localização: Áreas roxas (PRCD (Palma, Mocimboa de Praia e Quissanga)

Distritos 
roxos

•  Serviços Básicos de Saúde e Nutrição: intervenções e mensagens 
chave para salvar vidas 

•  Abastecimento de água de emergência e kits de higiene: 
(camiões de água, HHWT) + saneamento de emergência  
(latrinas temporárias)

•  Apoio à restabelecimento dos serviços de saúde e WASH 
•  Serviços de referência: Identificação e encaminhamento de 

casos de VBG, PSEA e VAC
•  Mensagens de protecção para salvar vidas
•  Serviços de separação e rastreio de famílias: Identificação de 

crianças separadas e rastreio familiar, mensagens sobre a  de 
separação familiar 

• Saúde Mental e apoio psicossocial (MHPSS)

•  Criação de Salas de Aulas Temporárias (TLS) ou tendas, 
Kits de Aprendizagem, Kits de Higiene, Kits de Dignidade, 
Quadros a giz para tornar o TLS funcional 

•  Ensino à distância - fornecimento de materiais, ferramentas 
para professores, acesso à Internet, conteúdo para rádio

• Formação rápida de professores e ferramentas
•  Apoiar a restauração dos serviços de educação e protecção
•  Mensagens de educação, higiene e protecção: Campanha  

pelo direito à educação e mensagens de higiene e inscrição  
escolar, incluindo aprendizagem, ou aprendizagem alternativa 
se as escolas não tiverem reaberto)

•  Saúde Mental e apoio psicossocial (MHPSS)

•  Criação de Salas de Aulas Temporárias (TLS) e tendas, 
Escola Numa Caixa, Kits de Higiene, Kits de Dignidade, 
Quadros a giz para tornar as TLS funcionais 

•  Formação rápida de professores e provisão de ferramentas 
•  Pacote para promover a saúde e protecção de raparigas 

e rapazes adolescentes em SRH, VAC, MHM e fazer  
encaminhamentos (através de parceiros)

•  Formação da Equipa Rápida dos SAAJ através de formação 
e apoio ao DPS (em coordenação com parceiros)

•  Promover comportamentos que salvam vidas e práticas de  
protecção fornecendo materiais e formação rápida às rádios 
comunitárias, ICS e outras plataformas comunitárias

• Fornecer água e saneamento às comunidades
• Sistemas de monitoria dos direitos da criança
•  Referência para serviços existentes (mapeamento de 

serviços, roteiro de encaminhamento)
•  Pacotes básicos de MHPSS para fornecer estrutura e rotina
• Formação em Primeiros Socorros Psicológicos

PILAR UM:
H&N, WASH E PROTECÇÃO SOCIAL

PILAR DOIS:
EDUCAÇÃO

PILAR TRÊS: 
RESPONDER ÀS NECESSIDADES 

DOS ADOLESCENTES VULNERÁVEIS

A abordagem 
do pilar do 
ciclo de vida

Nível e tipo de programa

Localização: Áreas Laranja e Azul

Nota - actualmente com a situação a evoluir rapidamente, o acesso já é melhor e o UNICEF está a trabalhar para além da resposta rápida, pelo que este pacote pode não ser relevante para os três distritos 
mencionados mas, em qualquer distrito, o que requer uma resposta rápida à medida que a situação se deteriora.



Intervenções humanitárias de fortalecimento do sistema

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA DA COMUNIDADE (2022 - 2024), 
UMA ABORDAGEM CENTRADA NAS CRIANÇAS NO NORTE

A abordagem do ciclo de vida
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PILAR DOIS: SEGUNDA INFÂNCIA 6-12 ANOS
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 de aprendizagem (TLS)  
• Espaços de temporários

• Mensagens de educação, 

• Saúde Mental & 
Apoio Psicossocial

• Restauração dos serviços
 de educação e proteção

proteção e higiene 

• Reforço dos serviços de encaminhamento

• Reforço dos serviços públicos

• Coordenação de clusters & PSEA
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             •  Serviços de base

             • Água potável e saneamento   

              • ‘Subsídios à Criança’  

              • Parentalidade positiva  

N
os Centros de Saúde e ao redor

                 • Qualidade da prestação de serviços

               • Registo de nascim
ento

               • Água potável e saneam
ento nos centros de saúde

                • Reforço da cadeia de abastecimento

                • Fortalecim
ento das plataformas comunitárias

                • Planif cação e orçam
entação inclusiva e equitativa 

                • Engajam
ento do governo e da com

unidade

• Prevenir e mitigar

 crianças e mulheres
a violência contra

• aúde Mental & 

• Mensagens de mudança 
 de comportamento inclusiva 
• Espaços amigo da criança

e actividades recreativas

     Nas Escolas e ao redor
• Acesso a uma educação de qualidade

• Caminhos alternativos para crianças fora da escola

  • Serviços de proteção à criança e encaminhamento

• Planif cação e orçamentação inclusiva e equitativa

• Engajamento do governo e da comunidade 
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PILAR DOIS: SEGUNDA INFÂNCIA 6-12 ANOS

Intervenções humanitárias de fortalecimento do sistema

Recuperação ágil e flexível e construção de resiliência Recuperação ágil e flexível e construção de resiliência

Macro

       
 

 

 

                             Nível Meso: Serviços Acessíveis e de Qualidade

       
 

 

 

 

      Nível Macro: Políticas Favoráveis, Programas, Orçamento e Coordenação
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