
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Remarks - Lançamento de Campanha 

 de comunicação de consciencialização sobre o uso do 

preservativo no mês dos namorados – Namoro Seguro 
 

• Sua Excelência Oswaldo Petersburgo, Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego. 

• Excelentíssimo Dr. Francisco Mbofana, Secretário 

Executivo do Conselho Nacional de Combate ao HIV e 
SIDA (CNCS) 

• Exma. Senhora Marta Bazima, Representante do 
Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/SIDA 
(ONUSIDA) em Moçambique  

• Exma. Senhora Filomena Macandza, Representante da 
Plataforma das Organizações da Sociedade Civil para a 
Saúde – PLASOC 

• Exma. Senhora Emília Chambal, Presidente do Conselho 
Nacional da juventude (CNJ)   

• Distintos Convidados 

• Minhas Senhoras Meus Senhores 

 

Hoje em Moçambique, o número de novas infecções pelo HIV 

continuam assustadores, particularmente ao nível dos jovens. 

Segundo estimativas constantes no Plano Estratégico Nacional 

de Resposta ao HIV/SIDA, PEN V 2021-2025, as raparigas 

adolescentes e mulheres jovens (RAMJ) tem 29% de todas as 

novas infecções pelo vírus de HIV no país.   
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Sabemos igualmente que o uso do preservativo continua a ser 

muito baixo em Moçambique para a população geral, mas com 

particular destaque para os adolescentes e jovens e as 

populações-chave. 

 

Reconhecendo este quadro, o Governo Americano, através do 

Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o 

Alivio do SIDA (PEPFAR), esta a trabalhar em parceria com o 

Governo Moçambicano e outros parceiros como UNFPA, 

ONUSIDA, etc. para iniciar e apoiar programas e iniciativas 

baseados nas evidencias, que visam levar a prevenção – que 

e a arma mas forte que temos para lutar contra o HIV - aos 

Jovens em particular.   

 

Uma das estratégias mais importantes e eficazes de prevenção 

de HIV é a promoção do uso do preservativo.  Temos as provas 

que: 

1. O uso correto e consistente do preservativo (masculino e 

feminino) previne a infecção por HIV 

2. Previne também outras infecções de transmissão sexual 

(ITS)  
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3. Assim como previne as gravidezes não planificadas ou 

desejadas 

 

A promoção de uso dos preservativos e um componente 

importante da iniciativa do “DREAMS” (“sonhos”) – um 

programa que visa um futuro saudável e de sucesso em 

educação e em trabalho para as raparigas adolescentes e 

mulheres jovens de Moçambique.  O programa, já 

implementado em 32 distritos, de 8 províncias com elevada 

incidência de HIV, dá apoio as cantinas escolares, aos SAAJ, a 

escolaridade das RAMJ, e aos grupos de poupança entre outros 

para sempre abrir o espaço para as jovens moçambicanas de 

fazer escolhas saudáveis e seguras para si próprios e para os 

seus parceiros.   

 

Outro programa importante de prevenção de HIV que tem 

também como intervenção primária a distribuição e a educação 

para o uso consistente do preservativos e lubrificantes e o 

programa de Prevenção do HIV em Populações Chave.  

 

Nos últimos 2 anos o PEPFAR investiu mais de 6 milhões de 

dólares americanos em preservativos e lubrificantes, e no ano 
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passado, o PEPFAR juntamente com o Governo da República 

de Moçambique e o Fundo Global distribuíram 128 milhões de 

preservativos para unidades sanitárias e outros pontos de 

distribuição que servem o povo moçambicano. 

 

O lançamento desta campanha enquadra-se de forma muito 

apropriada no mês em que o País e o Mundo celebram o 

AMOR. Usar o preservativo deve ser visto como sinal de 

Amor e Respeito a nós próprios, ao nosso parceiro (a), e de 

forma a poder garantir um futuro melhor e livre do HIV.   

 

Neste mês, a disseminação de mensagens sobre o reforço da 

importância do sexo seguro abre espaço nas famílias e 

comunidades para o diálogo sobre o uso do preservativo. A 

campanha Namoro Seguro visa assegurar o bem-estar e criar 

bases para um futuro estável, dos adolescentes e jovens, na luta 

contra o HIV/Sida.   

 

 

Hoje, dia em que o Governo de Moçambique lança esta 

campanha, gostaríamos de reforçar algumas mensagens:   
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1. Precisamos de uma sociedade unida, uma juventude 

consciente de que o futuro está nas suas mãos; 

 

2. Que o HIV pode ser prevenido e que o preservativo 

continua a ser um método simples, eficaz e seguro de 

prevenção de HIV; 

 

3. Que cada um de nós tem um papel a desempenhar na 

consciencialização da sociedade, e cada um de nos pode e 

deve fazer a sua parte, para apoiar os esforços do governo 

de Moçambique, contando igualmente com as nossas 

lideranças comunitárias e religiosas.   

 

Garantir que os sonhos de muitos adolescentes e jovens para ter 

um futuro melhor deve ser o esforço de todos nós, individual e 

coletivamente. Temos a certeza que esta campanha contribute 

para um futuro melhor para esta jovem nação. 

 

Jacquelyn Sesonga 

Directora Nacional do PEPFAR  

 


