FAMILY PLANNING 2020
COMMITMENT
GOVT. OF MOZAMBIQUE
HTTP://WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/MOZAMBIQUE

The following text summarizes the commitment made on behalf of the Government of Mozambique in 2014.
Objectives
Mozambique will strive to cover 5 percent (2012), 10 percent (2015) and 15 percent (2020) of contraceptives needs.
Mozambique's target is to increase access to long-acting and permanent methods (LAPMs) from 1 percent to 5 percent of
women by 2015 and to increase the contraceptive prevalence rate (CPR) from 12 percent in 2008 to 26 percent in 2015
and 34 percent in 2020.
Financial Commitments
Mozambique will use the budget line for family planning in the Ministry of Health budget to procure contraceptive supplies,
and will cover 5 percent (2012), 10 percent (2015), and 15 percent (2020) of contraceptive needs in the federal budget.
The Government plans to secure additional funding needed to implement the national Family Planning and
Contraceptives Strategy by 2015 through partnerships with the private sector and donors to cover the current funding gap
of $15 million.
Policy & Political Commitments
The Government of Mozambique will revitalize the National Partnership to Promote Maternal Health to implement and
monitor multi-sector interventions for Millennium Development Goals (MDGs) 4 and 5. They will continue to provide costfree integrated sexual and reproductive health services (SRH) and commodities in all health facilities, and ensure that
existing laws pertaining to SRH are known and implemented at all levels.
Mozambique will also work to strengthen existing coordination mechanisms between partners, private sector and
government to accelerate the implementation of the national Family Planning and Contraceptives strategy.
Program & Service Delivery Commitments
Mozambique will revitalize family planning information, services, and outreach for youth, build public-private partnerships
to improve the distribution of contraceptive commodities, and increase the number of health facilities offering at least three
contraceptive methods from one-third to 50 percent by 2015. Efforts will be put forth to train at least 500 health providers
to provide post-partum and post-abortion counseling on family planning and contraception by 2015.
Additionally, the Government of Mozambique will stimulate an increase in demand of family planning services, by
expanding the provision of information and family planning services in rural and peri-urban communities. It will do this by
promoting community based distribution of contraceptives and the participation and involvement of communities, health
agents, traditional midwives, non-governmental organizations, and mobile clinics. Mozambique, in particular, will intensify
community involvement at local levels through engaging religious leaders and community leaders in educating and
advocating for various methods of family planning.The following text summarizes the commitment made by Dr. Agbohoui
Olga on behalf of the Government of Benin at the International Conference on Family Planning on November 15, 2013.
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O texto seguinte resume o compromisso assumido em nome do Governo de Moçambique em 2014.
Objectivos
1. Alcançar o Índice de Prevalência de Contraceptivos (Contraceptive Prevalence Rate, CPR) de 40% em 2015,
representando um aumento de 18 pontos percentuais desde 2010 e alcançar um CPR de 50% até 2020.
2. Aumentar o número de aceitantes da contracepção moderna de 322.312 mulheres em 2012 para 644.628 em 2015.
Compromissos Políticos e de Políticas de Actuação
Além do reposicionamento do planeamento familiar, Moçambique compromete-se a explorar as possibilidades de
integração de objectivos a nível da população, saúde e meio ambiente numa única abordagem, com vista a melhorar o
planeamento familiar. O governo compromete-se ainda a estabelecer mecanismos de coordenação que melhorem a
participação financeira e activa de doadores e uma melhor distribuição de fundos. Em particular, este procura criar uma
comissão populacional nacional para coordenar todas as actividades relacionadas com planeamento familiar, população
e desenvolvimento. O governo compromete-se igualmente a melhorar a estrutura reguladora, a fim de melhorar as
parcerias público-privadas e expandir os pontos de assistência ao planeamento familiar.
Compromissos Financeiros
Moçambique compromete-se também a aumentar a distribuição das linhas orçamentais destinadas à saúde reprodutiva e
ao planeamento familiar, e a aumentar o financiamento por parte de doadores e do sector privado com vista ao
planeamento familiar. O governo compromete-se, por outro lado, a aumentar em 10% por ano a distribuição anual
governamental para contraceptivos, entre 2015 e 2020.
Compromissos com o Programa e Prestação de Serviços
Moçambique compromete-se a melhorar a qualidade dos serviços de planeamento familiar, através de acções de
formação a profissionais de saúde em todos os centros de saúde públicos, aumentando o acesso a esses serviços ao
estabelecer postos de saúde para planeamento familiar em áreas geograficamente inacessíveis, incluindo clínicas
geridas por organizações religiosas que não oferecem métodos contraceptivos modernos. O governo de Moçambique
compromete-se também a integrar serviços com outros programas, como imunização e VIH.
O governo compromete-se igualmente a intensificar os serviços com o apoio das comunidades locais através da
mobilização dessas comunidades e da provisão de métodos de planeamento familiar, incluindo criação de turnos
profissionais mediante a formação de Técnicos de Promoção à Saúde e prestadores de cuidados de saúde locais
(Communicty Health Workers, CHW) para administrar injecções. Por outro lado, compromete-se a intensificar a
continuidade do uso de contraceptivos mediante formação dos profissionais de saúde, proporcionando métodos
contraceptivos de longa duração e métodos permanentes de contracepção.
Moçambique compromete-se a criar a procura, através da consciencialização da população acerca da importância do
planeamento familiar por meio de vários canais de comunicação e abordagens. Em particular, procurará implementar o
acesso a informação e serviços sobre saúde reprodutora e planeamento familiar para adolescentes e jovens, entre
outros, mediante tecnologias de informação e de comunicação, investindo em educação sexual para os jovens, tanto no
ensino primário como secundário. Moçambique compromete-se também a reforçar o financiamento com base no
desempenho e a ampliá-lo a nível das comunidades com o apoio dos seus parceiros.
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