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Exercer os direitos da criança,  
adolescente e mulher de sobreviver, 
prosperar, desenvolver todo o seu 
potencial e viver num ambiente mais 
seguro

Avanços registados  
Nas últimas duas décadas, Moçambique registou avanços constantes na redução da mortalidade infantil e de crianças com 
menos de cinco anos, baixando as taxas de HIV e melhorando o acesso a água potável. Além disso, o quadro regulamentar 
do país está a reforçar a cobertura dos direitos da criança – leis que tornam o registo de nascimento e a educação 
obrigatórios, assim como a lei de prevenção e combate às uniões prematuras. Contudo, os avanços estão aquém das 
metas nacionais e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, com grandes disparidades entre as províncias. 
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Desafios

Moçambique ainda tem uma agenda inacabada para crianças com uma 
das maiores taxas de mortalidade neonatal e materna do mundo; a gravidez 
na adolescência e a maternidade precoce são predominantes;1 e o país 
tem a segunda maior taxa de novas infecções pelo HIV entre as crianças 
a nível mundial,2 com uma prevalência de HIV de 15,4 por cento nas 
mulheres e 10,1 por cento nos homens.3

Em 2018, 10,8 milhões de moçambicanos sofriam de insegurança alimentar 
crónica severa ou moderada e os altos níveis de desnutrição crónica entre 
crianças com menos de 5 anos de idade ascendem a 38 por cento. Além 
disso, enquanto a proporção de pessoas com acesso a fontes melhoradas  
de água aumentou de 61 por cento em 2015 para 73 por cento em 2020,4 
a cobertura nas zonas urbanas é 5,5 vezes maior do que nas zonas rurais 
e 27 por cento da população ainda está a praticar fecalismo a céu aberto.

As normas sociais negativas e desigualdade de género perpetuam a  
violência que afecta muitas crianças. Moçambique também tem uma 
das mais altas taxas de uniões prematuras a nível mundial5 e mais de 
70 por cento das crianças e adolescentes não concluem o ensino básico.  

1  Em 2018, 14 por cento dos adolescentes tiveram a sua primeira gravidez antes dos 15 e 57 por cento antes dos 18 anos. De todas as gravidezes, 11% eram 
adolescentes, e 46% das raparigas adolescentes ficaram grávidas.   

2  Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e SIDA, estimativas sobre HIV de 2020.
3  Ministério da Saúde, Relatório de Indicadores Básicos do IMASIDA 2015.   
4  World Health Organization/UNICEF, Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs, 2021.
5  Inquérito sobre a violência contra crianças e jovens em Moçambique, 2019.
6 A taxa de conclusão caiu de 51 por cento em 2008 para 37 por cento em 2015. Desde então, a tendência é ascendente, mas ainda abaixo das taxas de 2008.
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Crise Tripla para as Crianças 

Hoje, Moçambique enfrenta uma crise tripla resultante (1) da pandemia da COVID-19 e 
dos surtos de doenças, (2) alterações climáticas, e (3) conflito armado em Cabo Delgado: 
•    Enquanto as crianças foram muito poupadas dos impactos directos da mortalidade 

pela COVID-19, os efeitos indirectos decorrentes dos impactos económicos, pressão 
sobre os sistemas de saúde e medidas de confinamento, incluindo o encerramento 
de escolas, tiveram um impacto negativo no bem-estar e protecção da criança.

•    Moçambique é um dos países mais vulneráveis às alterações climáticas em África e 
sofreu ciclones de uma gravidade sem precedentes em 2019, afectando 2,5 milhões 
de pessoas.

•    O conflito armado de Cabo Delgado deslocou mais de 700.000 pessoas, metade 
das quais crianças; os serviços sociais básicos foram gravemente perturbados e  
pressionados; e há relatos de graves violações contra crianças, incluindo assassinatos, 
raptos, recrutamento e utilização de crianças por grupos armados. 

Prioridades e Parcerias do Programa
O Programa Nacional de Cooperação entre o Governo de Moçambique e o UNICEF (CPD) para 2022-2026 visa apoiar 
Moçambique a acelerar os esforços para alcançar as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e cumprir o seu compromisso de respeitar, proteger e implementar os direitos da criança, em conformidade com a 
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e os Compromissos Essenciais para as Crianças em Acção Humanitária 
(CCCs). Deriva do Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNSDCF) 2022-
2026 e está alinhado com o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
2015-2035 e políticas e programas sectoriais relevantes (vd. diagrama).
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Em conformidade com o Plano Estratégico do UNICEF, 2022-2025, o Programa Nacional de Cooperação desenvolveu 
uma teoria de mudança em cinco áreas de resultados:

1. 1. Todas as crianças, incluindo os adolescentes, sobrevivem e prosperam 

O UNICEF irá, por um lado, trabalhar para reforçar os sistemas de saúde, especialmente a nível provincial e distrital, para 
a prestação de serviços de qualidade baseados em evidências que ajudem as crianças a sobreviver, dando prioridade a:

• Capacidade de planificação e prestação de serviços do sistema de saúde e cadeias de abastecimento.

• Serviços de imunização e vitamina A.

•  Capacidade dos sistemas de saúde para cuidados maternos, neonatais e infantis, nutrição, serviços de HIV/PTV 
(prevenção da transmissão vertical).

• Gestão da desnutrição aguda grave.

• Serviços de saúde e nutrição em situações de emergência.

Por outro lado, para ajudar as crianças a prosperar, as intervenções irão priorizar a desnutrição crónica a todos os níveis, 
levando a uma maior capacidade das autoridades governamentais nacionais, provinciais e distritais de realização da 
planificação, orçamentação, coordenação, controlo financeiro e advocacia em todos os sectores da saúde, educação, 
protecção da criança e política social. Mais especificamente, o enfoque estará sobre:

• Capacidade das instituições e partes interessadas para acções nutricionais multi-sectoriais e baseadas em evidências.

• Integração de acções chave de desenvolvimento na primeira infância em plataformas comunitárias e institucionais.

•  Maior conhecimento das crianças, incluindo adolescentes, mulheres e comunidades sobre dietas nutritivas, WASH, 
cuidados infantis precoces e saúde – comportamentos de busca pela saúde.

Esta componente será liderada pelo Ministério da Saúde e pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
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2.  Todas as crianças, incluindo adolescentes, 
aprendem e adquirem habilidades para o futuro

O UNICEF apoiará a implementação do Plano Estratégico da Educação 
e da Estratégia de Educação e Desenvolvimento Inclusivo das Crianças 
com Deficiência para 2020-2029 através de uma abordagem de reforço 
do sistema, dando prioridade a:

• Ambiente favorável à aprendizagem.
•  Acesso à aprendizagem na primeira infância e oportunidades alternativas 

de aprendizagem para adolescentes.
• Qualidade do ensino primário e pré-primário.

• Educação em situações de emergência.

O programa irá desenvolver e promover uma estratégia equitativa multi- 
sectorial de educação infantil, incluindo, pelo menos, um ano de pré- 
escolaridade obrigatória, e a expansão da prontidão escolar acelera-
da. Além disso, será prestado maior apoio ao reforço da equidade na  
educação através da garantia de acesso à educação para crianças com 
deficiência e raparigas, assim como procura de percursos alternativos de 
educação para adolescentes vulneráveis. Será colocada uma forte ênfase 
na melhoria da qualidade do ensino primário, utilizando inovações como 
a aprendizagem digital e outras soluções para acelerar a aprendizagem 
das crianças.
Esta componente será liderada pelo Ministério da Educação e  
Desenvolvimento Humano.

3.  Todas as crianças, incluindo adolescentes,  
são protegidas da violência, exploração, abuso, 
negligência e práticas nocivas 

O UNICEF apoiará intervenções que garantam que as raparigas, rapazes e 
adolescentes em todas as situações sejam mais bem protegidos da violência, 
exploração, abuso, negligência e práticas nocivas. Será prestado apoio a:  

•  Ambiente favorável à protecção da criança, incluindo melhores dados,  
evidências, políticas e programas, assim como aumento do financiamento 
público para a protecção da criança.

•  Sistemas e serviços de protecção da criança, incluindo serviços fortalecidos, 
mão-de-obra da área social, justiça amiga da criança para crianças vítimas 
de violência, abuso e exploração.

•  Prevenção primária da violência contra crianças e da violência baseada 
no género (VBG) através de um maior conhecimento, consciencialização, 
capacidades e envolvimento com crianças, adolescentes, famílias e  
comunidades.

•  Prevenção e resposta às preocupações de protecção da criança em  
contextos humanitários, incluindo medidas que fazem parte da agenda 
das crianças afectadas por conflitos armados (CAAC).

 
Esta componente será liderada pelo Ministério do Género, Criança e Acção 
Social em estreita colaboração com o Ministério da Justiça, o Ministério do 
Interior, o Ministério da Defesa e outros actores-chave.



4.  Todas as crianças, incluindo adolescentes, têm acesso a serviços e  
abastecimento de água, saneamento e higiene seguros e equitativos 

O UNICEF ajudará o Governo a garantir o acesso das crianças, adolescentes e suas famílias a serviços de WASH  
seguros, de acordo com a Política Nacional de Água, Saneamento e Higiene 2019-2024.
As estratégias-chave incluirão o seguinte:

• Ambiente favorável a WASH.
• Acesso a serviços de água potável.
• Acesso a infra-estruturas sanitárias e serviços de higiene seguros.
• Serviços de WASH nas escolas e unidades sanitárias.
• WASH em situações de emergência.

O programa contribuirá para o desenvolvimento de uma lei sobre água e saneamento e apoiará a focalização e mobilização 
de recursos com base na equidade, através de financiamento inovador e misto. Constituirão prioridade a integração e 
expansão de WASH sensível ao género e deficiência inclusiva nas escolas e unidades sanitárias, a promoção da educação 
em higiene e gestão da higiene menstrual, o reforço dos sistemas de gestão de centros de saúde e escolas. Além disso, será 
colocada forte ênfase no fortalecimento das capacidades da comunidade para a gestão dos serviços de WASH através de 
comités de água, pequenos operadores privados, empresários da área de saneamento e mecânicos de bombas.

Esta componente será liderada pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

5.  Todas as crianças, incluindo os adolescentes, têm acesso a protecção social 
inclusiva e vivem livres da pobreza 

O UNICEF irá fortalecer os sistemas de protecção social, com enfoque no desenvolvimento de programa sensível da 
criança e na capacidade de resposta a choques. O programa irá priorizar o seguinte:

• Sistema de protecção social inclusivo e responsivo a choques.
• Alocação e utilização equitativas e eficientes do orçamento.
• Geração, análise e utilização de dados para informar a formulação de políticas

O programa reforçará os sistemas de protecção social, com enfoque no desenvolvimento de programa sensível 
da criança e na capacidade de resposta a choques, com forte enfoque na consolidação e expansão do programa 
integrado de subsídios para crianças. Irá também reforçar as funções legislativas e de supervisão das assembleias, 
quer a nível nacional quer provincial, e trabalhar com a sociedade civil, incluindo os actores do sector privado, para 
reforçar as estruturas de participação e prestação de contas para promover a transparência orçamental e monitorar 
os principais indicadores relacionados com a criança. Estão no centro da acção os dados e evidências sobre pobreza 
infantil e outras áreas prioritárias para informar a formulação de políticas.

Esta componente será liderada pelo Ministério da Economia e Finanças em estreita colaboração com o Ministério de 
Género, Criança e Acção Social, outros ministérios, o Parlamento e o Instituto Nacional de Estatística.

Programa transversal e de eleição

O UNICEF irá concentrar-se no fortalecimento dos sistemas para alcançar a equidade nos resultados sobre a criança, 
particularmente através da melhoria do acesso e qualidade da prestação de serviços e criação de demanda e de confiança  
nos serviços; melhoria do nexo acções humanitárias-desenvolvimento-consolidação da paz; inovações e parcerias  
estratégicas, incluindo com o sector privado; e melhoria da eficiência da alocação e utilização de recursos financeiros.  
A inclusão e a igualdade de género estão no centro do programa nacional com apoio a crianças dos grupos mais  
marginalizados, incluindo crianças que vivem em extrema pobreza; crianças com deficiências; e crianças de comunidades 
deslocadas.

As abordagens inter-sectoriais serão focalizadas especialmente no desenvolvimento do programa na primeira e se-
gunda década. As intervenções para o desenvolvimento na primeira infância centrar-se-ão em esforços coordenados 
e multi-sectoriais para assegurar uma prestação de cuidados segura, responsiva e estimulante e um pacote integrado 
de intervenções, utilizando serviços de saúde, protecção e aprendizagem na primeira infância. Para os adolescentes, 
o apoio dará ênfase ao acesso e relevância da aprendizagem e habilidades de vida adequadas; saúde e bem-estar 
de raparigas e rapazes adolescentes, incluindo saúde mental; demanda de saúde e direitos sexuais e reprodutivos;  
prevenção da violência baseada no género, mitigação de riscos e resposta; e acesso à justiça.



Foco geográfico    

Este Programa Nacional de Cooperação concentrará as suas intervenções 
a jusante nas quatro províncias de Sofala, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado  
para aprofundar uma programação de nexo integrado e triplo: acções human-
itárias-desenvolvimento-consolidação da paz. Esta priorização baseia-se  
nas recomendações da avaliação do anterior ciclo quinquenal 2017-2021, 
destacando a necessidade de uma maior priorização programática e  
geográfica e convergência para alcançar resultados à escala para as crianças.8

A fundamentação é baseada em vários factores. Primeiro, a densidade 
populacional global e o tamanho da população infantil, com a Zambézia 
e Nampula a contar com mais de 40 por cento da população infantil (6,2 
milhões). Segundo, foram considerados a privação dos direitos da criança 
e os indicadores sociais básicos. O terceiro critério centra-se na elevada 
vulnerabilidade a choques, tais como conflitos, desastres naturais e surtos 
de doenças. Também constituíram factor importante a presença do escritório 
do UNICEF e de seus parceiros (OSC), assim como a capacidade de  
implementar programas.

Parcerias para crianças 
 
O Programa Nacional de Cooperação salienta a importância de parcerias estratégicas e de várias partes interessadas 
para apoiar o Governo a alcançar a Agenda 2030 para as crianças. O envolvimento e apoio ao Governo têm lugar a nível 
central, provincial, distrital e comunitário e incluem crianças, adolescentes, comunidades e líderes locais, Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), redes de direitos da criança e académicos. Os parceiros mais recentes incluem plataformas 
empresariais, indústrias e empresas do sector privado com o objectivo de instituir práticas empresariais e regulamentos 
que protejam os direitos da criança. A colaboração da ONU e as parcerias estratégicas com parceiros bilaterais e 
multilaterais através dos Grupos Sectoriais de Trabalho e grupos humanitários são parte integrante para a obtenção de 
resultados para as crianças. 

Orçamento
 
O CPD será financiado utilizando 107.000 milhões de dólares em Recursos Regulares (RR), enquanto que o Escritório 
Nacional terá de mobilizar 280.000 milhões de dólares em Outros Recursos (OR) para acções do desenvolvimento. 
O UNICEF Moçambique também mobilizará fundos para acções de emergência em conformidade com os Planos de 
Resposta Humanitária (PRH) e os apelos da Acção Humanitária para as Crianças (AHC). 

8 O UNICEF continuará a prestar assistência às pessoas e crianças necessitadas em situações humanitárias e ao fortalecimento do sistema à escala nacional.   
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