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Caro leitor,  

O presente Boletim Informativo, de natureza jornalística e de publicação trimestral é um 

espaço de divulgação das iniciativas e actividades desenvolvidas a nível central e nas 

Unidades Básicas da UCM, nas áreas de Saúde, HIV e Gênero. Espera-se, com este 

meio, dar a conhecer a comunidade académica, aos parceiros e a comunidade em geral 

o conjunto das realizações da Universidade em prol da construção de uma comunidade 

sã, solidária e guiada por princípios de respeito e equidade de gênero.  

O 1º número chega ao leitor num momento atípico em que o país, o continente e o mundo 
enfrentam uma das piores pandemias que a humanidade alguma vez testemunhou – a 
COVID-19. Neste contexto, apelamos a obediência rigorosa às medidas de prevenção 
contra este mal que a cada dia vai desestruturando a sociedade.   

 

Treinados 55 Docentes de “Habilidades de Vida, Saúde Sexual 
Reprodutiva, Gênero e HIV & SIDA” 

Teve lugar na segunda quinzena de 
janeiro, nas instalações da Faculdade de 
Economia e Gestão na Beira, um 
Workshop para Treinamento dos docentes 
da Disciplina “Habilidades de Vida, Súde 
Sexual Reprodutiva, Gênero e HIV e 
SIDA”, leccionada em todos os cursos da 
Universidade Católica de Moçambique 
(UCM).  Foram no total 55 Docentes (parte 
destes provenientes do Instituto Superior 
de Ciências de Saúde - ISCISA) que 
participaram deste treinamento, que 
resultou da revisão e actualização do 
Manual da Disciplina.   

Dirigindo-se aos participantes, o Magnífico 
Reitor da UCM, Prof. Doutor Pe. Filipe 
Sungo destacou o facto de a UCM contar 
com a colaboração de várias instituições 
que, através da assinatura de convénios e 

memorandos têm partilhado as suas ricas 
experiências, cujos resultados têm sido 
satisfatórios para s Universidade.  

Refira-se que o Manual da Disciplina 
“Habilidades de Vida” é composta por 5 
Unidades: 1) Personalidade; 2) Saúde 
Sexual e Reprodutiva; 3) Informação 
Básica obre o HIV/SIDA; 4) Vícios e 
Dependência; 5) Habilidades para a vida.  

A revisão do mesmo foi coordenada pelo 
Assessor Sénior de Saúde Pública no 
Royal Tropical Institute, KIT, Yme van den 
Berg, coadjuvado pelos membros do Core-
group: Nito Impissa, Longo Chuva, Lénia 
Sitoe, Susana Manhiça, Pe. Elton Laissone 
e Rude Matinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomas: 

 Tosse 

 Dores musculares 

 Febres  

 Dificuldades de respirar 

Medidas de Prevenção: 

 Lave as mãos com sabão 

ou cinza  

 Evite contacto físico 

 Ao tossir ou espirar cubra 

a boca 

 Evite lugares com 

aglomeração de pessoas 

Fonte: MISAU 
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Conselheiros da UCM formados em Gender Transformative 

Aproach 

 

Foi com o objectivo discutir as ferramentas necessárias para uma abordagem inovadora dos 

assuntos transversais ao HIV e SIDA que se realizou de 18-20 de 2019, na cidade da Beira, 

um workshop sobre Gender Transformative Aproach (Abordagem Transformadora de 

Género - ATG). A mesma teve como grupo alvo os Conselheiros de Saúde e HIV das 

Unidades Básicas e foi orientada por três facilitadores membros do Core-Group, 

nomeadamente: Nito Impissa, Dilza Andrade e Pe. Elton Laissone. 

Com a ATG almeja-se alcançar mudanças a longo-prazo nas relações de género e 

dinâmicas de poder a vários os níveis da sociedade (individual, interpessoal, organizacional, 

comunitário e governamental), procurado eliminar normas prejudiciais de género 

responsáveis por um estado de saúde sexual reprodutiva deficiente, violência baseada no 

género onde a mulher tem sido a principal vítima, entre outros males. Neste workshop, 

tópicos sobre o género foram discutidos numa perspectiva transversal associados, por 

exemplo, à questões sobre direitos humanos (direitos reprodutivos, direito das mulheres, 

direitos sexuais, direito das crianças e medidas contra a violência baseada no gênero). 

Os Conselheiros presentes avaliaram positivamente os conteúdos abordados no workshop 

e assumiram o compromisso de contribuir, a nível das UB’s, para a construção duma nova 

forma de ser e estar por parte dos membros da comunidade académica, despertando uma 

consciência crítica em relação aos papeis desempenhados pelo homem e pela mulher com 

a vista a eliminação das normas prejudiciais ao género e a saúde sexual e reprodutiva.  

A Coordenadora do Departamento Central de Saúde, HIV e Gênero, Dra Maria Semedo, 

encerrou o workshop apelando aos presentes a se unirem ao movimento global de luta 

contra a violência contra a mulher e raparigas e desenvolverem acções que visem 

incrementar relações saudáveis entre o homem e a mulher.  

Como se transmite o 

coronavírus? 

 De uma pessoa com a 

doença para outra através 

de gotículas de saliva 

quando tosse ou espirra;  

 contacto com objectos ou 

superfícies contaminantes  

Fonte: MISAU 

Papa Francisco e o COVID-19: 
 

“Esta crise afeta-nos a todos: ricos e 
pobres. É uma chamada de atenção 
contra a hipocrisia. A mim preocupa-
me a hipocrisia de certos 
personagens políticos que falam de 
associar-se à crise, que falam da fome 
no mundo, e enquanto isso fabricam 
armas. É o momento de nos 
convertermos dessa hipocrisia 
funcional. Este é um tempo de 
coerência. Ou somos coerentes ou 
perdemos todos”  

 

Papa Francisco 

Fonte: observador.pt 
(8/04/2020) 
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Realizado na Beira workshop sobre Produção de Vídeos em Saúde Sexual Reprodutiva 

As sessões decorreram de 17 a 21 de fevereiro do ano 

corrente e enquadravam-se no Projecto de Capacitação 

para intervenções e serviços inovadores em saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos 

(2017-2021), NICHE–MOZ–290. 

Com o workshop pretendia-se 

alargar os recursos informativos 

de advocacia que podem 

contribuir para adopção, por 

parte da comunidade académica 

e não só, de comportamentos e 

atitudes positivas em relação à 

saúde, HIV e SIDA, equidade de 

género entre outras questões. 

o Magnífico Reitor da UCM Prof. 

Doutor Padre Filipe Sungo destacou o grande potencial 

que os conteúdos audiovisuais têm para gerar maior 

impacto e alcance na sociedade. Dai que, para o Reitor, 

por detrás dos vídeos deve haver uma intenção de servir 

a sociedade da melhor forma, difundido mensagens 

educativas sobre o HIV, assédios, os riscos por detrás 

dos vícios e dependências, entre outros temas.  

O Workhop, que juntou parte 

dos estudantes membros 

dos Núcleos Pabhodzi (da 

Faculdades de Ciências de 

Saúde), Tiri-Tese (da 

Faculdade de Economia e 

Gestão) e docentes do 

ISCISA contou com sessões 

teóricas e práticas, que 

resultaram na produção de 

tês vídeos de curta-

metragem com temas 

diferentes. Foi orientado pelo 

representante da Maastricht University, Erwin Fisser, 

com a colaboração de técnicos da empresa Mango 

Sound Mozambique. Teve como participantes 

Estudantes dos Núcleos Pabhodzi e Tiri-tese, Docentes 

do Instituto Superior de Ciências de Saúde e Oficiais do 

Departamento Central de Saúde, HIV e Gênero   

Monitoria das actividades: Departamento Central de Saúde, HIV e Gênero escala quatro 

Faculdades 

As visitas decorreram de 16 a 20 de Março e escalaram as 

seguintes Unidades Básicas: Faculdade de Gestão de 

Recursos Naturais e Mineralogia (Tete), Faculdade de Ciências 

Sociais e Políticas (Quelimane), Faculdade de Gestão de 

Recursos Florestais e Faunísticos (Lichinga) e Faculdade de 

Ciências Agronómicas (Cuamba). As visitas enquadravam-se 

no plano de monitoria às actividades do ano 4, do Projecto de 

Capacitação para intervenções e serviços inovadores em saúde 

e direitos sexuais e reprodutivos (2017-2021). Sumariamente, 

as visitas permitiram passar em revista os planos e o grau de 

execução das actividades dos Departamentos de Saúde Sexual 

e Reprodutiva, o nível de organização dos e também o estágio 

de organização e funcionamento dos Gabinetes de 

Aconselhamento e Testagem. A principal recomendação 

deixada foi a necessidade de se expandir as iniciativas 

enquadradas no Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva 

para as comunidades locais, devendo-se para isso apostar-se 

na assinatura de memorandos com organizações (Públicas, 

Privadas e da Sociedade Civil) que trabalham em áreas afins.  

 
FRAGREFF, Lichinga

 


