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Foco geográfico
DADOS BÁSICOS 1
População					26.5 milhões
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
0.416 (180 de 188 países)
						0.443 para homens/0.39 para mulheres
Expectativa de vida no nascimento		
55.1 anos
Amarelo: A província de maior
enfoque da LIGHT FOR THE WORLD,
onde implementamos um programa
abrangente que inclui todas as nossas
áreas de intervenção.
Laranja: Províncias parceiras, nas quais
apoiamos apenas uma ou duas áreas
de intervenção.
Verde: A província, à qual a LIGHT FOR
THE WORLD poderá expandir dentro
do período deste Plano Estratégico.
Cinza: A capital de Moçambique, na
qual a LIGHT FOR THE WORLD está
activa na advocacia e no apoio a
iniciativas nacionais.

Introdução
Apesar do rápido crescimento da economia ao longo dos últimos 15 anos, Moçambique
continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com 46% dos moçambicanos
vivendo abaixo da linha de pobreza. Para promover os direitos das pessoas com
deficiência, o país ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas
com Deficiência (CNUDPD) em Outubro de 2010. O Governo de Moçambique já
desenvolveu o seu segundo Plano Nacional de Acção para a área de Deficiência (20122019), promovendo uma abordagem multissectorial para a promoção e inclusão das
pessoas com deficiência. A Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) é reconhecida
hoje como uma estratégia eficaz para implementar a CNUDPD em comunidades locais.
Durante o período de implementação do Plano Estratégico anterior (2012-2015), a LIGHT
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Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 2015, PNUD
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FOR THE WORLD conseguiu expandir e desenvolver programas de RBC em cooperação
com a Direcção Provincial de Género, Criança e Acção Social de Sofala. A presente
estratégia (2016-2020) visa reforçar ainda mais as nossas realizações, a fim de trabalhar
em prol de uma sociedade inclusiva onde as pessoas com deficiência gozam plenamente
dos seus direitos.

Estratégia geral da LIGHT FOR THE WORLD
O objectivo geral da LIGHT FOR THE WORLD é contribuir para uma sociedade inclusiva
em Moçambique, onde as pessoas com deficiência são plenamente incluídas e
capacitadas para reduzir de forma sustentável a desigualdade e a pobreza. Para atingir
este objectivo, a abordagem programática baseia-se na nossa Teoria de Mudança:

Acções específicas
de deficiência

Ações voltadas
para o “mainstream”

Acesso a
programas

Processo de
mudança social

Atender às
necessidades
específicas das
pessoas com
deficiência

Empoderar as
pessoas com
deficiência

Envolver as
pessoas com
deficiência
em TODOS os
programas de
desenvolvimento

Superar todas
as barreiras
existentes na
sociedade que
conduzem a
exclusão de
pessoas com
deficiência

Ao nível do indivíduo, a LIGHT FOR THE WORLD visa apoiar serviços acessíveis,
sustentáveis e qualitativos que atendam às necessidades das pessoas com deficiência
para que possam exercer plenamente os seus direitos.
Ao nível comunitário, trabalhamos para uma maior participação e visibilidade das
pessoas com deficiência em todas as áreas da vida pública, nos processos de tomada de
decisão e nos programas de desenvolvimento. A LIGHT FOR THE WORLD trabalha com
as Organizações de Pessoas com Deficiência (directamente ou indirectamente) para a
consciencialização e mobilização social sobre os direitos das pessoas com deficiência.
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Ao nível nacional, o objectivo da LIGHT FOR THE WORLD é uma mudança estrutural
através da qual os ministérios tomem em consideração e assegurem a participação
de pessoas com deficiência no desenvolvimento, monitoria e implementação de
políticas, programas e serviços. A LIGHT FOR THE WORLD apoia o desenvolvimento e a
implementação de políticas e programas nacionais nas suas áreas de intervenção e estes
documentos estratégicos orientam a implementação do nosso programa. O papel de
LIGHT FOR THE WORLD é ser um mobilizador, reunir e incentivar a colaboração entre as
partes interessadas, relevantes para trabalhar em prol de uma sociedade inclusiva.
Ao nível regional (África) e internacional (UE, ONU), a LIGHT FOR THE WORLD está
a trabalhar para estabelecer uma relação recíproca de influência entre as pessoas com
deficiência em Moçambique e actores institucionais internacionais.

A nossa estratégia para a promoção de uma
sociedade inclusiva em Moçambique, 2016-2020
SAÚDE OCULAR
A nossa visão para área de Saúde Ocular em Moçambique é a integração total dos serviços
de saúde ocular no sistema de saúde do Governo de Moçambique.
Os serviços de cuidados oculares em Moçambique quase exclusivamente são prestados
pelo Ministério de Saúde. O sector tem vindo a crescer imensamente nos últimos anos,
particularmente no que respeita ao número de pessoal de nível médio (área de saúde
ocular) e à descentralização dos serviços. No entanto, os serviços ainda são baixos em
termos de quantidade (taxa de cirurgia de catarata de 340 em 2015) e qualidade (como
mostram os estudos populacionais recentes)2. Os principais obstáculos ao desenvolvimento
dos serviços de saúde ocular são a escassez de recursos humanos para saúde ocular, a
falta de consumíveis e equipamentos, a fraca sensibilização e acesso, sobretudo para a
população rural e ainda a falta de subespecialização e, portanto, abrangência dos serviços
prestados. A LIGHT FOR THE WORLD contribui para o desenvolvimento de serviços de
saúde ocular abrangentes com base no Plano Nacional de Saúde Ocular (2015-2019) do
Ministério da Saúde, assim como a Visão 2020 - O Direito à Visão e o Plano de Acção Global
da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Saúde Ocular Universal. Pretendemos
obter os seguintes resultados:
Objectivo específico 1: Contribuir para o desenvolvimento de serviços de saúde ocular
abrangentes e qualitativos através do apoio a implementação da Estratégia Nacional de
Oftalmologia do Ministério da Saúde.
2

Estudos de Avaliação Rápida da Cegueira Evitável em Nampula (2011), Sofala (2013) e Inhambane (2016)
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Resultado Previsto 1.1: Recursos humanos para Saúde Ocular fortalecidos
quantitativamente e qualitativamente.
Principais acções:
• Apoiar a formação de médicos oftalmologistas Moçambicanos em quantidade e
com qualidade, com ênfase nas competências cirúrgicas e respectiva distribuição
pelas regiões que carecem de médicos oftalmologistas
• Apoiar a formação de qualidade de técnicos de oftalmologia, para regiões sem
serviços de oftalmologia, assim como advogar para a progressão de carreira de
técnicos de oftalmologia de forma a garantir a sustentabilidade dos quadros
• Apoiar o desenvolvimento contínuo de pessoal de oftalmologia de forma a
fortalecer os programas de saúde ocular apoiados pela LIGHT FOR THE WORLD,
com ênfase na refracção, qualidade dos resultados cirúrgicos e na manutenção dos
equipamentos
• Apoiar a formação contínua de outros profissionais da saúde (enfermeiros),
voluntários e trabalhadores de cuidado de saúde primária (activistas, agentes
polivalentes e outros trabalhadores comunitários) e outros intervenientes
comunitários (professores) nos cuidados primários de saúde ocular
Resultado Previsto 1.2: Serviços de Saúde Ocular abrangentes3 e qualitativos acessíveis,
particularmente às populações rurais e vulneráveis e em especial a rapariga e a mulher
nas Províncias de Sofala, Cabo Delgado, Niassa, Tete e Zambézia.
Principais acções:
• Apoiar a prestação de serviços abrangentes e acessíveis às populações rurais através
de programas provinciais de oftalmologia, com ênfase nas doenças prioritárias:
cataratas, tracoma, glaucoma, erros de refracção não corrigidos e retinopatia
diabética
• Contribuir para a eliminação do Tracoma que causa a cegueira e constitui um
problema de saúde nas Províncias de Sofala e Cabo Delgado
• Apoiar esforços para melhorar a qualidade dos serviços prestados através dos
programas provinciais de oftalmologia, com ênfase na qualidade dos resultados
cirúrgicos, medicamentos, drogas e equipamento para os serviços de oftalmologia
• Apoiar o Departamento de Oftalmologia do Hospital Central da Beira para que
se torne um centro nacional de excelência na gestão e garantia de qualidade, e
um centro de formação de qualidade para as formações de nível médio e de pósgraduação em oftalmologia
• Desenvolvimento de um programa piloto de serviços de erros de refracção nas
Províncias de Sofala (e Tete), com ênfase no acesso a óculos personalizados nas áreas
rurais e programas pilotos de saúde ocular nas escolas
3

6

O nosso entendimento de serviços de Saúde Ocular abrangentes são os que têm como objectivo abordar
todas as doenças oculares, em diferentes níveis (primário à quaternário).
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Celina A. recebe um tapa-olho após a cirurgia da catarata em uma campanha
de oftalmologia em Sofala.

• Melhorar o acesso a serviços para grupos vulneráveis, com ênfase na rapariga e
na mulher, assim como nas populações rurais através da mobilização focalizada no
género e no referenciamento melhorado nos programas de Reabilitação Baseada na
Comunidade (RBC)
Resultado Previsto 1.3: Um Programa de Saúde Ocular sustentável através do aumento
da apropriação e liderança do Ministério da Saúde.
Principais acções:
• Apoiar o Programa Nacional de Oftalmologia na implementação e monitoria global
do Plano Nacional de Visão 2020 (2015-2019), incluindo o desenvolvimento de
políticas nacionais de qualidade e análise de informação sobre saúde ocular e a
elaboração do próximo Plano Nacional de Saúde Ocular (2020 e além)
• Apoiar a descentralização do Programa de Oftalmologia através de crescimento
orientado nas competências de gestão a nível nacional, provincial e distrital
• Advogar para uma maior distribuição do orçamento governamental para
programas de saúde ocular, com enfoque em desenvolvimento de recursos humanos,
medicamentos, consumíveis e equipamento
• Apoiar as actividades de coordenação e de parceria entre as organizações que
actuam na área de saúde ocular
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A nossa visão é criar um programa piloto com vários parceiros de educação inclusiva em
Sofala.
Estima-se que apenas 24,600 de um estimado de 2 milhões de meninas e meninos com
deficiência estão na escola primária e secundária em Moçambique. A necessidade de
incluir as crianças com deficiência na educação é crucial para alcançar a educação para
todos. O Plano Nacional de Acção para Área de Deficiência II 2012-2019 (PNAD II) apela
claramente para a educação inclusiva como uma estratégia de educação de pessoas com
deficiência em todos os níveis e subsistemas do sistema educativo, tanto para crianças
e para jovens e adultos (alfabetização de adultos). Além disso, o Plano Estratégico do
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 2012-2016 expressa o compromisso
do governo com o conceito de inclusão. No entanto, há uma enorme escassez de escolas
inclusivas, professores treinados e materiais de ensino e aprendizagem adequados. A
LIGHT FOR THE WORLD vem apoiando projectos-piloto em Sofala com provedores de
educação privada e em escolas públicas através do trabalho dos nossos parceiros de
Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). A nossa prioridade nos próximos anos será
consolidar e continuar a desenvolver esta experiência ganhada através da promoção de
parcerias entre actores e distritos. O objectivo final é uma educação de qualidade para
todos os alunos, independentemente das suas capacidades. LIGHT FOR THE WORLD
apoia este objectivo através de enfocar-nos no direito à educação para as crianças com
deficiências. A LIGHT FOR THE WORLD está convencida que a abordagem de RBC é um
dos factores chaves para tornar a educação inclusiva realidade em Moçambique. A nossa
estratégia visa alcançar três principais resultados:
Objectivo específico 2: Contribuir para o desenvolvimento do sistema de educação que
ofereça educação de qualidade para todos, independentemente das suas capacidades,
com ênfase no direito à educação para crianças com deficiência.
Resultado Previsto 2.1: Crianças e jovens com deficiência em áreas de projectos de
Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) e de educação inclusiva em Sofala são
inscritos e retidos em estabelecimentos de ensino inclusivo a nível comunitário/local.
Principais acções
• Apoiar programas de RBC e de ONGs para identificar e acompanhar crianças com
deficiência às escolas mais próximas
• Apoiar escolas inclusivas seleccionadas do governo e lideradas pelas ONGs a adoptar
metodologias inclusivas de ensino
• Monitorar a inscrição, manutenção e progresso das crianças com deficiência nas
escolas inclusivas apoiadas pela LIGHT FOR THE WORLD
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Resultado Previsto 2.2: Capacidade local em educação inclusiva fortalecida para
providenciar um ambiente adequado de aprendizagem inclusiva nas províncias de Sofala
e Manica.
Principais acções:
• Desenvolvimento de um centro de especialização em educação inclusiva no centro
de formação de professores da ADPP em Nhamatanda (Sofala) e apoio ao centro de
formação de professores em Chimoio (Manica) que já praticam a educação inclusiva
• Em parceria com a Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano
(DPEDH) de Sofala, estabelecer uma rede de apoio às escolas inclusivas
(governamentais e de ONG) em Sofala através da ADPP Nhamatanda
• Apoiar a DPEDH de Sofala no fortalecimento do conhecimento em educação
inclusiva/especial em escolas especiais governamentais e centros de formação de
professores
Resultado Previsto 2.3: O quadro político e legal assim como o ambiente geral educativo
são fortalecidos e favoráveis à educação inclusiva em Sofala e a nível nacional.
Principais acções:
• Apoiar a Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano (DPEDH)
de Sofala na sistematização de esforços para uma educação inclusiva, incluindo
o desenvolvimento de capacidades do próprio pessoal, fortalecimento do sistema
de monitoria, supervisão e avaliação de acções de educação inclusiva em Sofala,
fomentando a aprendizagem e intercâmbio mútuo entre os intervenientes na
educação inclusiva e documentação e divulgação de boas práticas
• Influenciar os processos de formulação de políticas de educação a nível nacional
providenciando apoio técnico a outros parceiros envolvidos na área de educação, tais
como o Movimento de Educação Para Todos (MEPT), em parcerias estratégicas

INSERÇÃO ECONÓMICA/SUBSISTÊNCIA
A nossa visão é utilizar o programa de desenvolvimento dos centros de Ensino Técnico e
Formação Profissional (ETFP) como um meio para desenvolver competências na área de
inserção económica ou subsistência e inclusão, de forma a multiplicar esta abordagem
com futuros programas de inserção económica/subsistência.
As taxas de emprego das pessoas com deficiência são muito inferiores às da população
em geral. O próprio Plano Nacional de Acção para Área de Deficiência de Moçambique
(PNAD II) fala de 39% de desemprego entre as pessoas com deficiência, em comparação
com 9% entre a população sem deficiência. O Ministério do Trabalho, Emprego e
Segurança Social aprovou recentemente a Política de Empregabilidade, que define
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claramente a importância de facilitar o acesso à educação, formação e emprego para
pessoas com deficiências (físicas) e a necessidade de lutar contra a sua exclusão e
estigmatização.
A LIGHT FOR THE WORLD visa promover um amplo leque de oportunidades de
subsistência para pessoas com deficiência: actividades geradoras de renda; grupos
de poupança e empréstimos; trabalho em casa; produção individual; auto-emprego
e assalariado em uma organização ou empresa pública ou privada. Nós seguimos
uma abordagem abrangente de “mainstreaming” que leva a programas inclusivos e
acessíveis de treinamento técnico, vocacional e de habilidades, acesso a emprego e
serviços financeiros. Utilizamos a reabilitação baseada na comunidade (RBC) como
uma ferramenta para conseguir meios de vida dignos para pessoas com deficiência.
Pretendemos alcançar os seguintes resultados:
Objectivo específico 3: Contribuir para o desenvolvimento de programas de ensino
técnico e formação profissional acessíveis, aumentando as oportunidades de geração de
renda para pessoas com deficiência na província de Sofala.
Resultado Previsto 3.1: Melhorado significativamente o acesso à formação profissional
para jovens com todo o tipo de deficiência em Sofala.
Principais acções:
• Apoiar os centros ETFP a tornarem-se inclusivos para jovens com deficiência
através da melhoria de acessibilidade, formadores, pessoal e formandos treinados
e sensibilizados, assim como disponibilização de materiais de aprendizagem e
formação essenciais, e dispositivos auxiliares
• Garantir o acesso dos jovens com deficiência a centros ETFP através da
identificação, preparação e acompanhamento por programas de RBC, programas de
educação inclusiva e de Organizações de Pessoas com Deficiência
Resultado Previsto 3.2: Melhorada a empregabilidade de pessoas com deficiência
incluindo auto-emprego, emprego, actividades de geração de renda, grupos de poupança
e trabalho no domicílio na província de Sofala.
Principais acções:
• Fortalecer a empregabilidade de jovens e adultos com deficiência no governo e nas
empresas privadas através de advocacia orientada e acções de sensibilização
• Promover o auto-emprego e acesso ao microfinanciamento através de parcerias com
os programas de empoderamento económico
• Melhorar iniciativas de subsistência nos programas de RBC em termos de âmbito e
qualidade, tendo em consideração soluções locais na comunidade tais como trabalho
no domicílio, grupos de poupança e pequenas actividades de geração de renda
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Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC)
A nossa visão é integrar a Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) na estrutura dos
programas do Governo.
A abordagem de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) é promovida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT); a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO); e o Consórcio Internacional de
Deficiência e Desenvolvimento (IDDC) como o ponto de partida para a inclusão abrangente
de pessoas com deficiência. Nos últimos cinco anos, a LIGHT FOR THE WORLD tem vindo
a desenvolver uma parceria estratégica com a Direcção Provincial de Género, Criança e
Acção Social em Sofala para promover de forma colaborativa esta abordagem comunitária
inclusiva nos distritos de Sofala. A Estrategía Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB)
para 2016-2024 tem como objectivo promover acções que conduzam à redução da pobreza
e à vulnerabilidade, assegurando que todos os moçambicanos beneficiem do crescimento
económico, especialmente aqueles que vivem na pobreza e são vulneráveis. As pessoas
com deficiência estão entre os principais grupos-alvo do Ministério de Género, Criança e
Acção Social (MGCAS), ministério da tutela da ENSSB. No contexto da presente estratégia
2016-2020, a LIGHT FOR THE WORLD pretende contribuir para a implementação da ENSSB,
apoiando a adopção da RBC como uma estratégia de implementação efectiva a nível
nacional. Continuaremos a desenvolver os nossos programas de RBC em Sofala, ao mesmo
tempo que pilotamos programas integrados de RBC no âmbito dos programas de protecção
social do MGCAS. Iremos apostar para os seguintes resultados:
Objectivo específico 4: Contribuir para a inclusão integral a nível local de pessoas com
deficiência através do desenvolvimento e implementação de uma estratégia e programa de
RBC nacional liderado pelo governo.
Resultado Previsto 4.1: Um programa nacional de RBC é implementado nos distritos
seleccionados com o apoio da LIGHT FOR THE WORLD.
Principais acções:
• Fortalecer as competências técnicas do Ministério do Género, Criança e Acção Social
(MGCAS) na área da reabilitação e desenvolvimento inclusivo comunitário com ênfase
na concepção de programa, competência de implementação, assim como monitoria,
avaliação e sistematização de aprendizagem nas áreas piloto
• Apoiar o estabelecimento do Programa Nacional piloto de RBC do Governo garantindo
a identificação eficaz, sensibilização das famílias e comunidades e uma coordenação
multissectorial funcional para garantir o acesso eficaz aos serviços para as pessoas com
deficiência
• Garantir a inclusão compreensiva de pessoas com deficiência nos programas de
protecção social do MGCAS
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Resultado Previsto 4.2: Competências locais fortalecidas para implementar programas
de RBC.
Principais acções:
• Fortalecer programas de RBC existentes para que se tornem organizações de
recursos para formação e inovação (“laboratórios de implementação”)
• Apoiar a formação básica e contínua de assistentes sociais, assistentes de RBC,
supervisores e gestores, assim como pessoal relevante do governo distrital para a
implementação de RBC
• Garantir aprendizagem e intercâmbio entre projectos de RBC, formadores de RBC
e funcionários públicos para promover a gestão do conhecimento e melhoria da
qualidade dos programas e das formações
Resultado Previsto 4.3: Melhorada a qualidade e sustentabilidade de programas locais de
RBC.
Principais acções:
• Apoiar os parceiros de RBC no desenvolvimento de estratégias financeiras
sustentáveis tais como geração de rendimento através da oferta de formação,
angariação local de fundos e retirada faseada sustentável de áreas geográficas de
implementação
• Fortalecer as competências dos parceiros de RBC para trabalharem em rede e
cooperação com os programas de protecção social básica governamentais e de
ONG com enfoque particular no acesso a sistemas de protecção social básica, acesso
à iniciativas de empoderamento económico, assim como nas sinergias com outros
programas apoiados pela LIGHT FOR THE WORLD
• Fortalecer o papel das Organizações de Pessoas com Deficiência na Reabilitação
Baseada na Comunidade
Resultado Previsto 4.4: O desporto para pessoas com deficiência contribui para o
empoderamento social e inclusão de pessoas com deficiência em Sofala e Manica.
Principais acções:
• Promover o desporto para pessoas com deficiência em programas de reabilitação
baseada na comunidade e de educação inclusiva para o empoderamento social,
inclusão e reabilitação de jovens com deficiência
• Apoiar Parceiros de Desporto para pessoas com Deficiência no desenvolvimento de
estratégias de sustentabilidade através de angariação de fundos e desenvolvimento
de parcerias
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DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A nossa visão é Organizações de Pessoas com Deficiência e movimento de organizações
de pessoas com deficiência empoderadas a nível da província de Sofala, assim como
LIGHT FOR THE WORLD um parceiro competente e importante para providenciar apoio e
inclusão da deficiência.
O actual enquadramento jurídico é favorável à promoção dos direitos das pessoas
com deficiência. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (CNUDPD), o Plano Nacional de Acção para Área de Deficiência de
Moçambique 2012-2019 (PNAD II) e a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável
– a qual é baseada no princípio de “não deixar ninguém para trás” - são instrumentos
importantes para a inclusão de pessoas com deficiência. Seguindo uma “abordagem
de duas vias”, a LIGHT FOR THE WORLD visa fortalecer as capacidades de advocacia
das Organizações de Pessoas com Deficiência, bem como promover o desenvolvimento
inclusivo, promovendo processos de mudança dentro dos actores de desenvolvimento
existentes, com o objectivo de tornar os seus programas acessíveis para e inclusivos
de pessoas com deficiência. Continuaremos a trabalhar fortemente como assessores,
mobilizadores, e facilitadores de processos de aprendizagem, tanto para o movimento
da deficiência como para os actores gerais de desenvolvimento, com o objectivo de
contribuir para a efectiva realização dos direitos das pessoas com deficiência e sua maior
participação nos processos de desenvolvimento e políticos.
O nosso programa visa alcançar os seguintes resultados:
Objectivo específico 5: Contribuir para a implementação da Convenção da ONU sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD) garantindo a participação de pessoas
com deficiência em todas as áreas da vida e dos programas de desenvolvimento.
Resultado Previsto 5.1: Organizações de Pessoas com Deficiência e o Fórum de
Organizações de Pessoas com Deficiência (FAMOD) tem as capacidades para contribuírem
activamente com vista a interagir com intervenientes de desenvolvimento e o governo na
implementação dos seus direitos com enfoque na Província de Sofala.
Principais acções:
• Fortalecer as competências de advocacia de Organizações de Pessoas com
Deficiência e do Fórum de Organizações de Pessoas com Deficiência de Sofala
• Promover parcerias entre Organizações de Pessoas com Deficiência e o Fórum de
Organizações de Pessoas com Deficiência de Sofala e outros intervenientes da
sociedade civil e autoridades governamentais em actividades conjuntas de advocacia
relativas à implementação do quadro legal em prol das pessoas com deficiência
• Fortalecer o papel de Organizações de Pessoas com Deficiência em programas de
Reabilitação Baseada na Comunidade
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Resultado Previsto 5.2: Apoiadas iniciativas para monitorar os direitos das Pessoas com
deficiência a nível nacional.
Principais acções:
• Apoiar o Fórum de Organizações de Pessoas com Deficiência a nível nacional para
monitorar e reportar as situações de pessoas com deficiência, recorrendo aos
processos de monitoria dos direitos humanos a fim de promover os direitos de
pessoas com deficiência no país
• Interagir com os movimentos de Direitos Humanos e de Desenvolvimento de
Advocacia a nível nacional para garantir que os aspectos da deficiência são
considerados (“mainstreaming” da deficiência)
Resultado Previsto 5.3: Os programas do Governo, organizações internacionais e
nacionais de desenvolvimento são inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiência.
Principais acções:
• Desenvolver um Disability Inclusion Lab (Laboratório de Inclusão de Deficiência)
na LIGHT FOR THE WORLD Moçambique, criando competências locais necessárias
para apoiar tecnicamente as diferentes organizações e parceiros interessados no
desenvolvimento inclusivo
• Apoiar na concepção e monitoria de programas inclusivos, assim como a inclusão
de pessoas com deficiência em programas existentes de desenvolvimento de
parceiros governamentais e da sociedade civil, de acordo com a Convenção das
Nações Unidas sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD) e a Agenda
para o Desenvolvimento Sustentável 2030 (sempre que possível, assegurar o
envolvimento das Organizações de Pessoas com Deficiência no processo de
desenvolvimento inclusivo)
Resultado Previsto 5.4: Implementação de um programa piloto de desenvolvimento
inclusivo com vários parceiros no distrito de Búzi.
Principais acções:
• Promover cooperação multissectorial, coordenação e aprendizagem conjunta de
parceiros de desenvolvimento governamental e da sociedade civil para a inclusão de
pessoas com deficiência em todos os seus programas
• Apoiar a sensibilização, desenvolvimento de competências dos parceiros de
desenvolvimento na inclusão da deficiência e no empoderamento de pessoas com
deficiência num programa com envolvimento de várias organizações e/ou parceiros
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Temas transversais: Proteção à Criança, Gênero e
HIV/SIDA
A LIGHT FOR THE WORLD dá especial ênfase à protecção da criança e à integração da
perspectiva de género. HIV e SIDA é incluído como um tema transversal considerando
a elevada prevalência em Moçambique. Pretendemos implementar as seguintes acções
concretas nestas áreas:
• Reforçar os conhecimentos internos sobre género e protecção da criança:
−− Formação contínua do pessoal em matéria de protecção da criança e integração da
perspectiva de género, tomando como base as políticas da LIGHT FOR THE WORLD
−− Estabelecer pontos focais a nível do país para assegurar a capitalização e
transferência de conhecimento temático interno
−− Incluir estes tópicos mais fortemente nas nossas actividades de monitoria e
avaliação
• Criar iniciativas-piloto para experimentar como estas questões transversais podem
ser integradas nos projectos da LIGHT FOR THE WORLD em Moçambique:
−− Em parceria com organizações especializadas na protecção da criança e género
para uma aprendizagem mútua
−− Formação de parceiros em género e protecção da criança
−− Conduzir uma avaliação focalizada no género em programas selecionados para
identificar lacunas e acções futuras
• Desenvolver uma política local de trabalho sobre HIV e SIDA para o Escritório Local
da LIGHT FOR THE WORLD em Moçambique

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS E COMUNICAÇÃO
A LIGHT FOR THE WORLD é muito privilegiada por desfrutar do generoso apoio de
doadores individuais e de múltiplos parceiros institucionais. Na altura da impressão do
presente documento, os principais parceiros institucionais que apoiam o nosso trabalho
em Moçambique são a Fundação Medicor, a Fundação INVICTA, o Queen Elizabeth
Diamond Jubilee Trust, a RTI e a União Europeia. Em 2016 e 2017 também recebemos
um generoso apoio da Souter Charitable Trust, da Fundação Hager e da Fundação EvaMayr-Stihl. Nos próximos anos, o Escritório de Moçambique desempenhará um papel
cada vez mais importante no desenvolvimento de parcerias institucionais e consórcios
a nível local, bem como na gestão de projectos co-financiados. Para este efeito, será
dada especial atenção ao desenvolvimento de capacidades e ao reforço dos sistemas no
Escritório de Moçambique, bem como o desenvolvimento de capacidades dos parceiros
na diversificação dos seus parceiros técnicos e financeiros.
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Comunicação, Visibilidade e Marca
As comunicações e mobilização de recursos da LIGHT FOR THE WORLD baseiam-se
numa abordagem de direitos humanos, garantindo o respeito pelo indivíduo no uso de
imagens e histórias. Nossa visibilidade é baseada em nossas acções e em comunicação
interna e externa e acreditamos nos nossos parceiros operacionais pelo seu trabalho.
Objectivo específico 6: LIGHT FOR THE WORLD têm uma marca clara e visibilidade
aumentada em Moçambique visando a maximizar o impacto das suas acções,,
particularmente nas áreas de advocacia, consciencialização e mobilização de recursos.
Resultado Previsto 6.1: Experiências partilhadas da LIGHT FOR THE WORLD em
Moçambique contribui para um aumento da nossa visibilidade e de recursos obtidos a
nível nacional e internacional.
Principais acções:
• Documentação e disseminação de lições aprendidas, boas práticas e casos de sucesso
• Facilitar visitas internacionais aos projectos de LIGHT FOR THE WORLD em
Moçambique
Resultado Previsto 6.2: A visibilidade das acções de LIGHT FOR THE WORLD e dos seus
parceiros é reforçada a nível nacional em Moçambique.
Principais acções:
• Cobertura mediática regular das actividades de LIGHT FOR THE WORLD e seus
parceiros
• Facilitar visitas de imprensa nacional a projectos apoiados pela LIGHT FOR THE WORLD
• Estabelecer ferramentas de comunicação relevantes para aumentar a visibilidade de
LIGHT FOR THE WORLD
Resultado Previsto 6.3: Capacidades e contribuições das pessoas com deficiência são
promovidas resultando numa mudança de atitude e comportamento na sociedade, com
enfoque em Sofala.
Principais acções:
• Utilizar dias e campanhas internacionais relevantes (Dia Mundial da Deficiência, Dia
Mundial da Visão, Semana de Acção Global sobre Educação, etc.) para informar e
sensibilizar
• Reforçar a capacidade técnica dos parceiros operacionais na comunicação (incluindo
a concepção e divulgação de meios de comunicação), advocacia e mobilização social
• Estabelecer relações com a mídia local para a informação sensível à deficiência e
focalizada à deficiência para o público

16

Moçambique - Plano Estratégico 2016-2020

Trabalhos de construção do novo Bloco de Oftalmologia no Hospital Central da
Beira. O novo edifício vai proporcionar mais espaço para tratar os pacientes,
bem como oferecer formação para os profissionais de oftalmologia.

PRINCÍPIOS E ESTRUTURA DA IMPLEMENTAÇÃO
Em todas as nossas áreas de trabalho, nos esforçamos para alcançar os melhores
resultados e um alto impacto. Vários princípios guiarão nossas acções, incluindo:
• Empoderamento de parceiros
A LIGHT FOR THE WORLD dedica-se a fortalecer seus parceiros, contribuindo para
seu desenvolvimento institucional além do apoio aos seus programas.
• Evidência e Monitoramento
O actual Plano Estratégico é acompanhado por um quadro de monitoria e avaliação,
que permitirá medir os resultados. No fim do presente Plano Estratégico, uma
avaliação orientada para o impacto será conduzida e os resultados estarão tomados
em consideração no seguinte Plano Estratégico.
• Intercâmbio e Gestão do Conhecimento
Será dada especial atenção ao intercâmbio, quer entre parceiros em Moçambique,
quer entre os colegas a nível nacional e internacional. Vamos investir na
documentação das melhores práticas, desafios e lições aprendidas.
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• Responsabilidade e transparência
Nossos sistemas de relatórios financeiros e indicadores-chave de desempenho serão
fortalecidos, tanto a nível nacional como internacional. Será dada especial atenção
à promoção das capacidades da escritório nacional e dos parceiros nas medidas
de combate à corrupção, incluindo o reforço dos sistemas de controlo interno e de
informação das organizações parceiras.
O papel e as responsabilidades do escritório nacional de LIGHT FOR THE WORLD em
Moçambique são os seguintes:
• Planificação, execução e acompanhamento do Plano Estratégico e dos planos anuais
de trabalho
• Preparação para a aprovação, acompanhamento e avaliação dos projectos no
contexto do Plano Estratégico
• Ligação e colaboração com parceiros estratégicos ou institucionais
•
•
•
•
•
•

Garantir a visibilidade da LIGHT FOR THE WORLD em Moçambique
Desenvolvimento de capacidades dos parceiros
Gestão do conhecimento e recolha de informação e políticas estratégicas
Apoio logístico (facilitação de intercâmbios, visitas, etc.) e processos de aquisição
Relatórios (técnicos, financeiros, estatísticos) e avaliação, incluindo auditoria
Representar LIGHT FOR THE WORLD em Moçambique e o programa de Moçambique
no âmbito da LIGHT FOR THE WORLD International
Participantes de basquetebol em cadeira de rodas em um
jogo organizado pela ADPPDS.
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Os nossos parceiros e colaboradores
ADEMO – Associação dos Deficientes de Moçambique
ADPP – Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo
ADPPDS - Associação Desportiva para as Pessoas com Deficiência de Sofala
ADPPDM - Associação Desportiva para as Pessoas com Deficiência de Manica
AMAVIDA - Associação Amigos da Vida-Gorongosa
Associação Ecuméncia Cristã KHUPEDZANA
Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano de Sofala
Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado
Direcção Provincial de Saúde de Niassa
Direcção Provincial de Saúde de Sofala
Direcção Provincial de Saúde de Tete
Direcção Provincial de Saúde de Zambézia
Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social de Sofala
ESMABAMA - Associação Estaquinha, Mangunde, Barada, Machanga
FAMOD - Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes
Hospital Central da Beira, Sofala
Instituto de Ciências de Saúde (ICS) da Beira
Ministério do Género, Criança e Acção Social
Ministério da Saúde – Programa Nacional de Oftalmologia, Direcção Planificação e
Cooperação, Direcção de Recursos Humanos
Movimento Educação para todos de Moçambique (MEPT)
OREBACOM - Organização de Reabilitação Baseada na Comunidade em Moçambique
Pressão Nacional dos Direitos Humanos
Programa Comusanas
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social do Dondo, Sofala
Young Africa Moçambique
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