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 UNICEF 
 

• O Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) é a Agência das 

Nações Unidas que promove o  bem estar e os direitos da criança 

 

• A MISSÃO do UNICEF é promover os direitos de cada criança em qualquer 

parte do mundo e em tudo o que a organização faz; nos programas, na 

advocacia e nas operações 

 

• O UNICEF apoia os governos (em todos níveis) na implementação de 

programas nas áreas de sobrevivência infantil (saúde, água e 

saneamento), educação e protecção social da criança nos países em 

desenvolvimento, com  maior enfase para a questão da equidade (grupos 

vulneráveis) 

 

• O  UNICEF trabalha em parceria  com os doadores na mobilização de 

fundos 
 

 



  Dados Estatíticos de Moçambique 

 

• A cobertura do abastecimento de água é de 84% para zonas urbanas e 

37% para zonas rurais (Fonte: INE- IDS 2011) 

 

• A cobertura do saneamento é de 44% para área urbana, e 12% para área 

rural  

     (Fonte: INE-IDS, 2011) 

 

• No entanto, as doenças diarréicas, incluindo cólera, representam a terceira 

maior  causa de morte das  crianças com idade inferior a 5 anos em  

Moçambique 

 

• A má nutrição em crianças menores de 5 anos diminuiu de 201 por 1.000 

em 1997,  para 97 por 1.000 nados vivos em 2011 

• Também se constatou a redução de incidência de  casos de diarreia 

 

 

  



Estrutura do Programa de Água  do UNICEF 

 

1: Desenvolvimento de Políticas de Água, 

Saneamento e Promoção de Higiene 
  

1.1:  Coordenação e monitoramento do sector 

1.2:  Reforço da capacidade de planificação do Sector,  

        Actividades de Emergência e Mitigação dos Desastres 

  

2: Provisão de Serviços 
 

2.1: Água, Saneamento e Higiene: Rural e  Vilas Urbanas 

2.2: Melhoramento do ambiente da criança nas escolas 



 Visão do UNICEF para a área de Águas (2013-2015) 
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PROGRAMAS  em Curso com o UNICEF 



Programa e Parceiros do  UNICEF 

Programa Nacional Provincial Distrital Implementação 

Rural DNA DPOPH Districtos Sector 

Privado/ONG 

Vilas Urbanas AIAS/CRA AIAS/DPOPH Municipios, 

Distritos 

Sector/ONG 

 

Escolas Amigas 

da Criança 

MINED, DNA DPOPH  Distritos Sector 

Privado/ONG 

 

Os concursos para  estudos, fiscalização e obras são lançados pelas DPOPHs, 

Município e Distritos 

 



 Áreas Prioritárias para  UNICEF 

 

As prioridades do UNICEF na área de Águas são: 

  

• Reforçar a capacidade do sector a nível nacional para liderar, 

coordenar, planear e facilitar a implementação de politicas e estratégias 

 

• Aumentar o acesso e uso dos serviços de Água, Saneamento e 

Higiene nas zonas rurais e nas vilas urbanas 

  

• Melhorar  o ambiente da criança nas escolas através da provisão de 

serviços de abastecimento de água e saneamento, construção e 

reabilitação de salas de aulas  

  

• Reforçar a  capacidade do Governo em responder às actividades de 

emergência 

  

  



Muito Obrigado 

 

 


