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Delgado, Moçambique 
 
29 de Novembro de 2019 
 
Cabo Delgado – Centenas de estudantes juntaram-se hoje na Escola Secundária de 
Chiure, sul da província de Cabo Delgado, na cerimónia de lançamento do projecto “É 
Nosso Direito”, implementado pela Organização Internacional para as Migração (OIM) e 
financiado pelo Reino dos Países Baixos, visando apoiar o direito à saúde reprodutiva e 
aumentar tanto as habilidades quanto o acesso ao mercado de trabalho para os 
jovens.  
 
A cerimónia de lançamento foi dirigida pela embaixadora do Reino dos Países Baixos 
acreditada em Moçambique, Henny de Vries, juntamente com a esposa do governador 
da província, Neide Parruque, e contou com a presença de representantes da OIM e do 
FNUAP. 
 
O projecto vai trabalhar em estreita colaboração com provedores de serviços de saúde, 
autoridades locais e provinciais, organizações da sociedade civil, agentes de mudança, 
líderes comunitários, em quatro distritos da província de Cabo Delgado, 
nomeadamente Ancuabe, Chiure, Balama e Montepuez. O projecto adopta uma 
abordagem integrada, abordando as necessidades da saúde reprodutiva e habilidades 
para a vida com enfoque nos jovens, a fim de reduzir os efeitos da vulnerabilidade 
sócio-económica deste grupo específico. 
 
“O Reino dos Países Baixos orgulha-se de apoiar os jovens em Cabo Delgado a 
aumentar o seu conhecimento e capacidades, para um futuro melhor”, disse a 
embaixadora. "Os jovens enfrentam vários desafios e acreditamos que a 
consciencialização melhorada de saúde reprodutiva, habilidades vocacionais e para a 
vida ajudarão a melhor equipá-los para entender e exercer seus direitos e potencial". 
 
“Os jovens têm o direito de fazer as suas próprias escolhas informadas em relação à 
sua saúde sexual e reprodutiva. Esses direitos são fundamentais para o seu bem-estar, 
desenvolvimento e futuro”, disse Mario Lito Malanca, Chefe de Missão Interino da OIM 
em Moçambique. "Através das autoridades locais, estamos a trabalhar com vista a 
fornecer o apoio necessário para que os jovens vivam saudáveis e contribuam para o 
crescimento de suas comunidades". 
 
O acesso e o conhecimento acerca dos serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) 
continuam a constituir um desafio na província de Cabo Delgado, em particular aos 
grupos mais vulneráveis: trabalhadoras do sexo, adolescentes e jovens assim como a 
população migrante. 
 
Nos últimos anos, a província de Cabo Delgado registou um fluxo de migrantes 
internos e estrangeiros que buscam oportunidades de emprego na sequência da 
crescente indústria extractiva, excedendo a já limitada capacidade de cobertura dos 
serviços de saúde e protecção social para a população de Cabo Delgado. 
 
Até o fim do mês de Dezembro de 2020, o projecto vai capacitar 200 Agentes de 
Mudança que vão realizar acções relacionadas com a promoção da Saúde Sexual e 
Reprodutiva e Direitos entre os jovens e os migrantes; cerca de 200 jovens terão 



acesso a formação vocacional para melhorar os meios de subsistência; e os 
provedores de serviços serão capacitados na provisão de serviços de SSRD-HIV que 
atendam às necessidades e direitos dos adolescentes e jovens, migrantes assim como 
de trabalhadoras de sexo. 
 
O projecto da OIM "É Nosso Direito!" é uma extensão do actual programa 'SSRD-HIV 
Não Conhece Fronteiras', apoiado, desde 2016, pelo Reino dos Países Baixos em 
vários países da África Austral, incluindo Moçambique. 
 
A OIM tem uma presença de longo prazo no norte de Moçambique, onde apoia o 
governo e às comunidades locais. Para além de responder às necessidades urgentes 
das populações afectadas e deslocadas após o ciclone Kenneth, que fustigou a região 
em Abril. A OIM tem estado a auxiliar o governo local nas questões de migração, uma 
vez que Cabo Delgado é parte de um corredor atravessado por muitos migrantes do 
Corno de África que procuram chegar à África do Sul. 
 
Para mais informações, por favor contacte a Sandra Black na OIM Moçambique Tel: 
+258 852 162 278, Email: sblack@iom.int 
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