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Introdução 

Moçambique é um dos países da Africa Subsaariana mais afetados pela pandemia do HIV com 

uma sero-prevalência de 11,5% segundo dados do Inquérito Nacional realizado no país em 2009 

com destaque para a Província de Gaza que tem a maior prevalência do país (25%) sendo 16,8% 

entre homens e 29,9% entre mulheres. Os relatórios programáticos sugerem como principais 

fatores de risco para a infeção: parcerias múltiplas concomitantes, vulnerabilidade da mulher, 

migração para comércio e trabalho com países de alta prevalência (África do Sul), práticas 

tradicionais como escarificação e rituais de purificação. Os desafios enfrentados para a resposta 

ao HIV na Província de Gaza, estão diretamente ligados à fragilidade nas acções de coordenação 

institucional e multissectorial, e para colmatar esse constrangimento foi implementado um 

projecto de fortalecimento de capacidades com o apoio do Governo Japonês.  

 

Objetivos: avaliar uma estratégia para o fortalecimento de capacidades para resposta ao HIV na 

Província de Gaza – Moçambique. 

 

Metodologia: Estudo de caso único imbricado. 

Divididos em 3 estudos:  

1) Estudo de avaliabilidade – Realizado uma análise lógica da intervenção que enfoca 

aspetos relativos à plausibilidade da teoria do programa, visando verificar a coerência 

lógica dos objetivos propostos para o projecto e a adequação e suficiência das 

estratégias de ação propostas para o alcance dos resultados;  

Neste estudo foi realizada uma análise documental, identificação dos interessados na 

avaliação por meio de um workshop com 14 integrantes entre técnicos do NPCS, sector 

público, pontos focais distritais e sociedade civil; Pactuado o modelo lógico da 



intervenção (Painel Delphi com 11 gestores de programas de HIV/SIDA), Pactuado o 

modelo teórico da avaliação (Painel Delphi com 5 especialistas em avaliação);  

 

2) Estudo 2: Validação de uma ferramenta de avaliação de fortalecimento e construção de 

capacidades nas três dimensões da construção de capacidades: a) Sistemas e 

infraestrutura; b) estrutura organizacional e c) recursos humanos: workshop.  

Foi pilotado e validado um instrumento de avaliação de capacidades, que consiste em 

um questionário autoaplicado de escala numérica com 61 questões para os dois níveis 

de gestão: provincial e distrital – atualmente em coleta dos dados; 

 

3) Estudo 3:  Análise de implantação: análise documental, entrevistas e grupos focais. 

Foram Realizadas entrevistas de profundidade 19 com informantes chaves: (4 do nível 

central e agencias bilaterais; 5 do nível provincial; 5 do nível distrital e 5 da sociedade 

civil). Foram realizados 8 grupos focais de a) lideranças comunitárias; b) organizações 

comunitárias de base; c) mulheres da comunidade e d) homens da comunidade; no 

Distrito de Chokwe e na Cidade de Xai Xai (73 participantes). Foram realizados vários 

pilotos para testar o guião das entrevistas, bem como os guiões e organização dos 

grupos focais  

Resultados e Conclusões:  

Espera-se com este estudo responder questões que auxiliem o Governo de Moçambique e o 

Governo Japonês (JICA) no aprimoramento da fase II do projecto de ampliação da estratégia para 

o país e na tomada de decisões para futuros projetos semelhantes. 

 


