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CONTEXTO 

 

 Moçambique com uma população de cerca 

de 24 milhões de habitantes, tem uma grande 

população de jovens ( 66,6 por cento são 

menores de 24 anos de idade) enfrentando 

desafios relacionados com educação e, não 

menos importante , a saúde sexual e 

reprodutiva.  



CONTEXTO (CONT) 

 O país apresenta uma alta taxa de casamentos e gravidezes 

na adolescencia (41 por cento das meninas entre 15-19 anos 

ou são mães ou grávidas), 36,8 por cento do número total 

das mortes maternas (500 por 100.000 nascidos vivos ) 

ocorre entre mulheres de 15-24 anos, e a alta prevalência de 

HIV entre meninas, que têm quatro vezes mais 

probabilidade de serem infectadas do que rapazes. 

 A falta de oportunidades de educação , e uma forte 

influência social e cultural , contribui em muitos casos, na 

rápida entrada em actividade sexual - muitas vezes 

desprotegida.  

  



CONCEITO  

BANCADA FEMININA 



Bancada Feminina  

 Fórum de meninas de discussão sobre a Saúde 

Sexual e Reprodutiva 

 

Ele fornece as meninas e mulheres jovens um 

espaço confortável para falar sobre seus problemas e 

experiências de saúde sexual e reprodutiva, e para 

saber mais sobre os seus direitos. 



Bancada Femenina (cont) 
 A cada semana, um grupo de meninas e jovens se 

encontram entre uma a duas horas de duração para 

compartilhar e discutir quaisquer questões relativas à 

saúde sexual e reprodutiva como elas se manifestam 

em suas próprias vidas.  

 

 As reuniões são facilitadas por mulheres jovens 

treinadas em SSRAJ. Os meninos participam como 

convidados e palestrantes convidados são 

regularmente convidados como modelos e / ou 

mentores. 



Bancada Femenina (cont) 

 A abordagem da intervenção é tambem para 
neutralizar pressões sociais que empurram as meninas 
em posições submissas (meninos e homens visa-à-vis 
e mulheres mais velhos) e aumentar a sua auto-
estima, as opções e a tomada de decisões informadas, 
especialmente no que diz respeito à Saúde Sexual e 
Direitos Reprodutivos.  

 

 Utilização de material de IEC, a exemplo do  Diário 
da Rapariga entre outros materiais projetados pelo 
UNFPA e parceiros em SSR. 



Principais Resultados 
 A intervenção provou ter um impacto positivo sobre 

um elevado número de mulheres jovens, 
melhorando a sua auto-estima e seu nível de 
decisão com relação à sua saúde sexual e 
reprodutiva. 

  A popularidade dos fóruns tem crescido, com 
grupos de até 70 participantes reunindo em vários 
locais em Maputo 

 Muitos dos participantes têm mostrado uma 
melhoria significativa na sua auto-estima,  
comportamento e na maneira de negociar o seu 
próprio bem-estar. 
 



Principais Resultados (CONT) 

 

 

 O envolvimento de meninos e homens nos fóruns é um 

resultado positivo, já que muitas vezes constituem uma parte 

do problema ou os problemas que as mulheres e meninas têm 

em relação as escolhas relacionadas com a saúde sexual e 

reprodutiva. Portanto, é vital para envolver homens e 

meninos, para incluir sua perspectiva. 

 

 A intervenção recebeu cobertura na televisão nacional, que 

aumentou consideravelmente o seu perfil. 

. 

 



Principais Resultados (CONT) 

 

 Várias raparigas que têm participado nas bancadas tornam-se,  

mais tarde, líderes de outros grupos em seus bairros e/ou 

escolas, advogando para a participação de outras raparigas e 

criando réplicas das bancadas femininas em outros locais. 

 A participação de modelos femininos nas bancadas trazem mais 

motivação e credibilidade ao processo do desenvolvimento da 

auto-estima pelas raparigas. 

 

 A intervenção reforça as ligações entre as meninas e serviços  

oferecidos pelos programas de SSR para adolescentes e jovens 

tais como SAAJs. 

 



Factores de Sucesso 

 AMODEFA e COALIZÃO duas das ONGs que 

implementam esta iniciativa têm um bom 

relacionamento com a comunidade e parceiros da 

educação 

 Os educadores também são activistas "Geração Biz" 

e são muito bem treinados em saúde e direitos 

sexuais e reprodutivos 

 As reuniões são realizadas em escolas e associações 

juvenis. Esses lugares são perto do público-alvo e 

permite que eles sejam em seu próprio ambiente 

 

    

 



Factores Inibidores 
 

 Algumas participantes tendem a ser tímido 
ou passivo, o que significa que eles podem 
ter dificuldades para apresentar suas 
experiências e participar activamente das 
discussões. 

  

 A diferença de idade também se mostrou um 
obstáculo para as meninas mais jovens, que 
são menos propensas a falar. 
 



Considerações Finais 

 Uma vez que as meninas são treinados como-facilitadoras, 

elas estão equipadas com os princípios básicos de 

funcionamento de um fórum; 

 

 Poucos recursos são necessários para manter essa actividade  

por isso pode ser gerida por uma pequena ONG. 

 Actualmente há mais de 10 "Bancadas Femininas" em 

Maputo-cidade, que podem ser replicadas em outros 

ambientes urbanos em Moçambique. 

 



Considerações Finais 

 Meninas participantes nas Bancadas são mais 

articuladas sobre os seus direitos e capaz de 

exigir. 

  Isso é por si uma grande conquista e 

provavelmente uma importante contribuicao 

para a redução de taxas de infecções de HIV 

e gravidezes não planificadas entre outros 

males que afectam a SSR de Jovens em 

Mocambique. 
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