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INDICE 1. Introdução

A menstruação continua sendo um tabú e 
mito em Moçambique por causa das crenças 
e práticas culturais. A falta de acesso a 
informação correcta sobre menstruação, 
a falta de infraestruturas adequadas de 
Higiene e de material adequado de higiene 
sanitário faz com que muitas mulheres e 
raparigas não gozem na plenitude dos seus 
direitos a saúde, educação e dignidade. 
A Wateraid Moçambique, através de várias 
intervenções e esforços tem tentado 
quebrar o silêncio, engajando se com o 
Governo, trabalhando com as comunidades, 
imprensa, institutos de professores, escolas 
e diferentes actores na consciencialização 
e endereçamento de algumas questões. 
Este documento espelha algumas das 
intervenções para promoção e avanço 
da agenda por via de uma abordagem 
programática (a abordagem da Wateraid 
pretende prestar um serviço num pacote 
coerente e actividades de advocacia, providos 
em parceria a todos níveis). Este documento 
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tenciona ainda destacar por via de estudos 
de caso, desafios correntes, partilhar lições 
apreendidas e reflectir sobre os passos 
subsequentes da Higiene e Saúde Menstrual. 
Desde 2015 que a WA Moçambique tem 
implementado com sucesso intervenções 
sobre Higiene e Saúde Menstrual nas 
escolas, algumas das quais incluem:

• Criação e formação de clubes de 
saúde escolar pra quebra dos mitos 
sobre HSM

• disseminando conhecimento sobre 
boas praticas de higiene 

• desenvolvendo ferramentas simples 
de comunicação (vídeos animados 
sobre a primeira menstruação, 
ferramentas de HSM).

• uso de imprensa para advogar sobre 
HSM, radio e TV.

• Organizar formação de professores, 
OCBs e fóruns com actores chave para 
discutir os desafios e oportunidades 
a volta dos direitos das raparigas de 
HSM. 

O Programa da WaterAid em Moçambique 
tem intervenções em 13 escolas, sendo 7 
do Distrito de Boane, 3 em Memba e 4 em 
Mossuril. Boane é uma pequena vila da 
Província de Maputo e um dos oito distritos 
da Província e dista a 30Km da capital mas 
com acesso inadequado a água potável, 
casas de banho decentes e boa higiene. 
A comunidade de Boane é hospedeira da 
maior fundação de alumínio, a MOZAL. 
Acredita-se que no passado, a empresa 
fornecia água as escolas e a comunidade 
mas depois parou para permitir que o 
Governo assumisse a responsabilidade 
de garantir a provisão da infraestrutura e 
abastecimento de água.    
Contudo, nos últimos tempos tem havido 
uma crise de água no Distrito de Boane 
causada pela falta de chuvas na Bacia do 
Rio Umbeluzi. Em 2016 e 2017 não choveu 
devido a seca causada pelo El Nino e os 
níveis de água na barragem dos Pequenos 
Libombos caíram drasticamente. A escassez 
de água nestas regiões torna a gestão de 
menstruação muito difícil para as raparigas 
especialmente em ambiente escolar.  
A maior parte das escolas na zona, enfrenta 
desafios de sobrecarregamento das 
infraestruturas de Água e Saneamento com 
uma alta capacidade de carregamento.  
Tanto os professores bem como os alunos 
tem de enfrentar a falta de casas de 

2. Contexto
banho decentes e agua limpa dentro 
ou próximas as casas de banho para 
lavagem de manchas menstruais das 
roupas e uniformes; e mecanismos 
inadequados nas escolas para o descarte 
de material menstrual usado ou lixo 
menstrual.   
Algumas raparigas simplesmente 
perdem aulas durante o período 
de menstruação por falta de agua, 
medicamentos para cólicas menstruais e 
condições de higiene nas escolas. Muitas 
famílias em Boane vivem da agricultura 
de subsistência e como tal não dispõem 
de recursos para pensos higiénicos para 
as raparigas todos meses.

WaterAid tentou que a Primeira-dama se 
engajasse na Agenda de SHM, mas ela 
mostrou-se relutante pois tal assunto 
ainda é um tabu em Moçambique. 
Seria útil se se pudesse desenhar uma 
campanha apelativa que atraísse e 
criasse uma atenção positive sobre a 
questão de SHM seria positivo. 
Campanhas continuas, partilha de 
conhecimento e informação nas escolas, 
centros de saúde e fóruns comunitários 
pode ajudar a minimizar os tabus e 
mitos que ainda existem em muitas 
comunidades.
Muitas escolas ainda tem falta de 
infraestruturas adequadas de SHM 
e as condições de saneamento são 
inadequadas e quase sempre em mau 
estado (sujas e cheiram mal). 
Muitas escolas não tem agua, assim 
as direcções das escolas devem ser 
apoiadas e empoderadas para fazerem 
lobbies para maior orçamento para 
ASHM dos seus ministérios. Estas escolas 

não fornecem sabão para lavar as mãos 
nem para limpar as s de banho. As escolas 
também não fornecem papel higiénico o 
que torna difícil para as raparigas terem 
boas práticas de higiene. Deste modo, a 
Direcção e os pais podem ser forçados a 
se comprometerem em comprar sabão e 
papel higiénico para as suas crianças.  
A maior parte das raparigas nas escolas 
vem de famílias com rendimento baixo e 
não podem comprar pensos higiénicos e 
como tal usam roupas usadas, jornais e 
papel higiénico. Os clubes de saneamento 
ensinam as raparigas a fazer pensos 
higiénicos reutilizáveis.

3. Desafios e áreas    
por melhorar a) Quebrar tabus através da Imprensa

Em 2015 a WA introduziu agenda de SHM 
a nível nacional através do engajamento 
da imprensa. A WaterAid participou em 
debates televisivos nacionais sobre SHM 
nas escolas para criar consciência pública 
e assim influencia-los. Três estacoes 
proeminentes de TV, a STV, TVM e Miramar 
transmitiram esses debates. Com estes 
engajamentos, o assunto atraiu uita 
atençao e um maior numero de jornais 
comecou a publicar artigos sobre os 
desafios das reparigas na escola durante 
o periodo menstrual.  A WaterAid foi ainda 
convidada a participar num debate aberto 
sobre a adopção de práticas de gestão 
de saúde e higiene menstrual, que foram 
transmitidos pela Radio Moçambique e 
Radio Indico.

4. Acçõe da WaterAid 
Moçambique em SHM
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b)c Trabalho com o Governo 

WA tentou influenciar a opinião pública 
usando para tal vários canais. O trabalho 
com o Governo através do Ministério das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (Direcção Nacional de Agua e 
Saneamento), a WaterAid usou a sua posição 
no grupo de trabalho para formular a 
estratégia de saneamento e criar consciência 
sobre o problema silenciosos de SHM nas 
escolas e o seu impacto na educação. Uma 
vez que ASHM atravessa vários sectores 
como Saúde, educação, agricultura e obras 
públicas, a DNSA é um grupo de trabalho 
com uma abordagem integrada para 
assegurar a provisão adequada de ASHM em 
todos sectores.   

A responsabilidade primária de DNSA 
é a provisão de infraestruturas, mas as 
escolas podem prover as suas próprias 
infraestruturas dependendo do seu 
orçamento do seu ministério. Muitas das 
escolas, a prioridade assenta na construção 
de salas de aulas pois o seu principal 
objectivo é leccionar e não educar sobre 
ASHM. A DNSA tem um plano de oito anos, 

um plano integrado de saneamento que 
inclui ASHM nas escolas e uma estratégia de 
Género. O plano e a estratégia tencionam ser 
inclusivas o máximo possível com foco nas 
áreas que são preminentes a seca, cheias e 
cólera. 

DFID contratou um consultor para avaliar e 
rever a infraestrutura existente e as novas 
infraestruturas de SHM construídas pelas 
várias organizações para verificar quais as 
melhores. Os consultores vão finalizar as 
constatações depois o governo vai decidir 
sobre a abordagem e tecnologias a adoptar.  
c) Trabalho com as escolas 

Com o apoio da WaterAid, sete escolas 
em Boane criaram clubes de saneamento 
para alunos, rapazes e raparigas. Estes 
conseguiram com sucesso mobilizar os 
alunos a cuidarem da higiene do meio, 
conservando água, mantendo as suas casa 
de banho limpas e aprendendo sobre higiene 
menstrual.   

Estes clubes são também usados como 
fórum para ensinar as crianças sobre 
praticas adequadas de higiene e a tomarem 
conta das usas infraestruturas. A WA e seus 
parceiros também formaram as raparigas 
para ensinarem as mulheres para educarem 
as mães e raparigas sobre o uso de pensos 
reusáveis recorrendo a roupas leves 
absorventes altamente sensíveis.

WaterAid construiu blocos de casas de banho 
integradas para raparigas e professoras em 
seis escolas e reabilitou em uma escola em 
Boane. As casas de banho também lidam 

com atentam a questões de equidade 
e inclusão, tem corrimãos crianças com 
deficiências. Para manter limpeza nas 
novas infraestruturas a WaterAid engajou 
os administradores das escolas a criarem 
o plano de manutenção. Foram colocadas 
caixas de lixo próximo as casa de banho 
para assegurar que o lixo é correctamente 
depositado e o meio mantido limpo.

d) Trabalho com os Institutos de 
Professores

 A WaterAid Moçambique está a trabalhar 
com os Institutos de Formação de 
Professores como actores para promover 
práticas seguras de SHM nas escolas. A 
WaterAid Moçambique deu aulas nos IFPs 
sobre como apoiar a rapariga na gestão de 
menstruação no contexto escolar. 

 O curriculum escolar incorporou educação 
sobre higiene em cada 15 minutos por 
dia e isto criou uma plataforma partilha 
de informação com qualidade sobre SHM 
para aqueles alunos que não tenham 
conhecimentos sobre SHM. O objectivo é 
ter outras escolas a adoptarem esta prática 
e eventualmente terem-nas oficialmente 
incluídas no currículo.    

e) Trabalho com a COMUNIDADE

Na comunidade local, o foco é educar a 
mulher sobre como apoiar as suas filhas 
com informação correcta sobre SHM. As 
mulheres foram também treinadas sobre 
como fazer pensos reusáveis sempre que 
não possam comprar os pensos regulares. 
Durante o roadshow de campanhas de 
consciencialização na Matola, as mulheres 
locais ficaram frustradas ao ouvir crianças 
falarem numa reunião comunitária, naquilo 
que elas consideravam um tabu. Isto revelou 
que a necessidade de conversas sobre o SHM 
devia incluir a comunidade para que esta 
pudesse apoiar a informação as filhas. Assim, 
as mulheres poderão fazer pensos para si e 
para as filhas. 

‘’Esperamos que outras comunidades 
possam aprender da experiencia da 

Matola sobre questoes de SHM,’’ disse 
Ivone Pascoal, Gestora do Programa de 

Boane da WaterAid Moçambique.

5. Recomendações para 
o programa de SHM 

Ainda há lacunas sobre informação 
relacionada com o SHM em 
Moçambique, assim precisamos desde 
já produzir mais evidências sobre os 
desafios e praticas para as escolas, 
comunidades, etc sobre SHM para 
influenciar o Governo a formular 
políticas relevantes para alocar fundos 
para saneamento e infraestruturas 
de SHM nas escolas, clinicas, e outras 
áreas públicas.
Incrementar a educação sobre SHM 
nas comunidades e nas escolas 
através de roadshows, campanhas 
e inclui-las nos curricula escolares. 
Deve-se ainda incluir os professores e 
rapazes para que percebam o que as 
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raparigas passam durante o período 
menstrual e como elas precisam de 
sua compreensão e apoio por forma a 
minimizar a agressão dos rapazes. O 
objectivo é influenciar os decisores nos 
ministérios relevantes como educação, 
saúde para criarem padrões e directrizes 
para uma gestão adequada de SHM nas 
escolas e em outros espaços públicos. 
Mais ainda, engajar a comunidade e 
administração da escola para fornecer 
sabão e papel higiénico para escola. 
Estes dois itens vão ajudar as raparigas 
a fazerem melhor gestão confortável de 
seu período menstrual nas escolas. 

Escola Primaria 
de Beluluane 

A Escola Primaria de Beluluane em Boane 
é uma das escolas cobertas pela WaterAid 
na implementação do programa de SHM. 
A escola recebia cerca de 5000 litros de 
água que armazenava num tanque grande, 
mas a comunidade acredita que a empresa 
parou de fornecer água como forma de 
pressão para que o governo assumisse a 
responsabilidade de instalar agua canalizada. 
Contudo este processo, tem sido moroso e 
instalou uma crise de água nas escolas e na 
comunidade.

A escola tem 2000 alunos que frequentam 
em dois turnos diferentes dado o numero 
de salas, casas de banho e professores. As 
escola tem um total de 18 casas de banho 
sendo  nove para rapazes e nove para 
raparigas. Antes de a WaterAid construir o 
bloco com oito casas de banho havia apenas 
dez velhas casas de banho. Apesar de as 
crianças frequentarem a escola em turnos 

Estudos de 
Caso diferentes, as casas de banho nunca eram 

suficientes ficando sempre congestionadas 
durante os intervalos. Durante o período 
lectivo, a senhora contratada para cuidar das 
casas de banho, monitorava para se certificar 
que as crianças não defecassem no chão e 
mantivessem as casas de banho limpas. Não 
importa quão cheia esteja a casa de banho, 
ninguém deve defecar nem urinar fora ou no 
chão.  

A escola pediu que os pais contribuíssem 
com 20mt por ano para comprar 1000litros 
de agua por mês para lidar com a carência. 
A água nunca chega para todo ano. A escola 
usa a água para limpeza e preparação de 
alimentos, assim a escola pediu aos pais que 
dessem uma garrafinha de água aos alunos 
quando fossem a escola.

Boane situa-se numa zona árida e o lençol 
freático é muito baixo para instalar um furo, 
assim a Wateraid montou sistemas de colheita 
de água. A escola colecta água da chuva para 
um tanque grande durante a época chuvosa. 
Esta intervenção aliviou sobremaneira os 
problemas de água, mas ainda falta agua. 
A higiene ainda é um desafio porque não 
há água corrente para os alunos lavarem as 
mãos depois de usarem as casas de banho. 

A escola não fornece papel higiénico nem 
sabão assim, os alunos tem de recorrer a 
folhas do caderno, folhas de árvores ou 
qualquer papel sujo que apanhem por 
ai.tais circunstancias tornam difícil para as 
raparigas a gestao de seu periodo quando 
estão na escola. 

Adelaide Tivane tem 14 anos e vive com 
a familia em Boane e estuda na Escola 
Primaria de Beluluane. Ela vem de uma 
família muito grande com cerca de 28 
membros; entre parentes directos, primos 
e primos indirectos. A sua casa tem nove 
quartos e as casas de banho ficam fora.   

Quando ela começou a ver período tinha 13 
anos e não tinha nenhuma ideia do que se 
passava, por isso disse a mãe. A mãe por sua 
vez comprou pensos e explicou lhe o que se 
passava. Quando está de período, Adelaide 
geralmente toma um banho de manhã e 
coloca um penso higiénico para o dia todo.

Ela disse ter medo de trocar o penso na 
escola porque lá não há agua para se lavar 
e as casas de banho não tem portas e como 
tal fica com medo que saibam que ela esta 
de período. O mau estado das casas de 
banho torna desconfortável trocar o penso 
na escola.  

‘’é sempre desconfortável ter período na 
escola porque sempre tememos o embaraço 
caso tenhamos nodoas no uniforme. As 
vezes tenho fortes dores abdominais e não 
consigo me concentrar nas aulas,’’ disse 
Adelaide.

Adelaide disse que as novas casas de banho 
da WaterAid tornaram a sua vida mais 
confortável quando ela está de período 
porque elas são limpas, tem portas para 
privacidade e tem lavatórios e agua se lavar 
e se manter limpa. 

 Amelia Nguenha tem 11 anos de idade e 
vem de uma família pequena de 5 membros, 
composta por pai, mãe e irmãos. Vivem em 
Boane e ela estuda na Escola Primaria de 
Beluluane. 

Amelia começou a ver período quando 
tinha dez anos e não tinha ideia do que se 
passava com ela. Ficou assustada quando 
viu manchas de sangue no seu vestido e 
foi contar a mãe e esta explicou-lhe sobre 
as alterações que estavam acontecendo no 
seu corpo.

Quando esta de período, Amelia usa 
pensos higiénicos muda a cada quatro 
horas. As vezes quando a mãe da Amelia 
não pode comprar pensos ela usa roupas 
velhas ou meias velhas para absorver o 
sangue.

‘’A maior parte das vezes não posso 
comprar pensos e ai uso roupas velhos. 
Quando estou na escola, mudo as roupas 
sujas e embrulho-as num saco plástico 
e lavo em casa. Tenho sempre medo de 
sujar meu uniforme porque fica todo 
encharcado facilmente,’’ disse Amelia 

As novas casas de banho tem portas e 
tornam fácil para as raparigas trocar 
pensos e roupas ou uniforme sem ter 
medo de serem vistas pelas outras 
crianças. As raparigas são fornecidas caixas 
de lixo para despejar os pensos e depois 
queimar numa cova.
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Escola primaria de Mabanja localiza-se em 
Boane e tem um total de 767 alunos. As 
crianças frequentam as aulas em dois turnos 
dado o seu elevado número. A escola tem 
dois blocos de casas de banho para raparigas 
e rapazes, entretanto não são suficientes 
chegando a ficar congestionadas nos 
intervalos.

A falta de casas de banho é um desafio para 
as raparigas de período pois tem de permitir 
permissão para ir para casa trocar pensos. A 
escola não tem papel higiénico nem sabão. 
A escola não tem água corrente e a agua dos 
tanques elevados é maio salgada e acaba 
depressa. A direcção da escola tenciona puxar 
água da rede. A Wateraid está no processo 
de construir dois novos blocos de casas de 
banho com facilidades de SHM para a escola.

Escola Primária de 
Mabanja 

A WaterAid tem estado a trabalhar com a 
Sociedade civil local para o estabelecimento e 
apoio aos clubes de saneamento em escolas 
selecionadas. A Escola Primária de Mabanja 
criou com sucesso um clube de saneamento 
para os rapazes e raparigas que educam 
sobre questões de água, saneamento e 
higiene com foco especial em SHM. O Clube 
de saneamento ensina sobre a conservação 
de água, armazenamento e purificação, boas 
práticas de higiene e aspectos biológicos de 
SHM e reciclagem de pensos.  

‘’Os pensos são fáceis de fazer e usar, 
usamos uma peça de roupa leve que 

não aleije quando usamos. Fiz três e uso 
quando a minha mãe não pode comprar 

pensos,’’ disse Renata

Renata Vaseo tem 12 anos de idade e 
estuda na Escola Primaria de MAbanja. 
Ela vive na comunidade de Mabanja 
com a sua família, a sua mãe, pai e cinco 
irmãos. Ela começou a ver período aos 11 
anos quando numa manhã acordou e viu 
manchas de sangue na cama e na roupa. 
Contou a mãe que depois sentou-se com 
ela e explicou-lhe que não estava doente 
mas que tinha começado a ver o período. 
Depois comprou pensos e ensinou-a a usa-
los e falou-lhe também da importância de 
tomar bons banhos durante o período.

A mãe da Renata não pode comprar 
pensos todos meses, mas felizmente, o 
clube de saneamento ensinou a Renata 
a fazer pensos a partir de roupas leves 
altamente absorventes. Ela fez dois pensos 
absorventes para si. Geralmente ela espera 
para mudar os pensos em casa e não 
na escola porque as casa de banho são 
poucas e não tem portas.

“A minha amiga Angelina tem sempre de 
acompanhar-me a casa de banho quando 
preciso trocar de penso. De outro modo, 
alguém pode passar e ver-nos, ‘’ disse 
Renata.

Renata e as amigas estão entusiasmadas 
com o facto de a WaterAid ter construído 
novas casas de banho com portas. 

‘’Finalmente, já não vamos ter de esperar 
chegar a casa para trocar de pensos, 
já podemos faze-lo nas novas casas de 
banho,’’ disse a Renata  

Angelina Yssufa tem 12 anos e estuda na 
Escola Primaria de Mabanja e começou a ver 
período há alguns meses e como tal ainda 
tem algum receio de falar sobre o assunto 
porque ainda está a tentar habituar-se a esta 
mudança no seu organismo. Angelina vive 
com o pai, a mãe e quatro irmãos.   

She was at home when it all started; she 
discovered blood stains on her panty. She 
told her mother who then explained to her 
what menstruation is, how to stay clean, use 
pads. Her mother cannot afford pads all the 
time, so she sometimes uses old cloth, shorts, 
and underpants. She prefers going home to 
change the cloths because the school toilets 
are always full and there is no privacy and 
sometimes dirty.

 ‘’As vezes vou para casa quando sinto 
cólicas menstruais porque na escola não 
há comprimidos para as cólicas,’’ disse a 
Angelina

Por vezes o clube de saneamento tem 
discussões nas escolas sobre gestão 
menstrual e sobre como gerir as cólicas 
sem recurso a comprimidos. As alunas 
aprendem sobre a importância do exercício 
e alimentação e uma dieta saudável, beber 
agua para reduzir o desconforto.

W
at

er
Ai

d/
Sa

kh
ile

 K
ha

w
ek

a

Al
fr

ed
o 

 e
 A

rn
al

do
 s

ão
 m

em
br

os
 d

o 
Cl

ub
e 

de
 

Sa
ne

am
en

to
 n

a 
Es

co
la

 P
rim

ár
ia

 d
e 

M
ab

an
ja

. 
W

at
er

Ai
d/

Sa
kh

ile
 K

ha
w

ek
a

W
at

er
Ai

d/
Sa

kh
ile

 K
ha

w
ek

a



A WaterAid é uma organização internacional sem 
fins lucrativos, determinado a fazer com que a água 
limpa, os sanitários decentes e a boa higiene sejam 
elementos normais para todos em todos os lugares, 
durante gerações. Ao lidar com esses três aspectos 
essenciais, de maneiras que durem, as pessoas podem 
mudar suas vidas para sempre.

Bairro da Polana Cimento “B”
Rua Carlos Albers, Nr. 67
Maputo
Moçambique

www.wateraid.org
Telefone: +258 21 42437/39/43


