
A educação sexual abrangente 
ESA (CSE) e os serviços de saúde 
e direitos sexuais e reprodutivos 
– SDSR (SRHR) dedicados à 
juventude são essenciais para 
a saúde e para o bem-estar dos 
adolescentes e jovens. Quando 
o acesso aos serviços de ESA e 
SDSR é restrito, as consequências 
são prejudiciais, especialmente 
para a saúde e os direitos das 
raparigas.

Os últimos dois anos de interrupções 
escolares e os confinamentos 
causados pelo COVID-19 demonstram 
este fenómeno, pois a região está a 
testemunhar um número crescente 
de raparigas adolescentes e mulheres 
jovens que ficaram grávidas durante 
o período das restrições impostas 
pelo COVID-19. Estas histórias exigem 
atenção redobrada para garantir que 
as adolescentes e os jovens tenham 
acesso aos serviços e apoio de ESA 

e SDSR, especialmente durante 
emergências.

Uma consulta regional sobre o 
Compromisso com os Jovens da 
África Oriental e Austral (AOA) (ESA) 
foi realizada de 11 a 12 de Outubro 
de 2021 para mapear a jornada até 
2030. Os participantes reflectiram 
sobre a importância de continuar o 
compromisso regional com a saúde e o 
desenvolvimento dos jovens, conforme 

Renovando o Compromisso com a Juventude
Compromisso da África Oriental e Austral de Hoje para uma África Melhor de Amanhã!

Renovando o Futuro: O Grupo Técnico de Trabalho do Compromisso da AOA Regional, incluindo Jen Norins da MIET AFRICA (terceira a 
partir da esquerda), na Consulta Regional sobre a renovação do Compromisso da AOA
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confirmado pelos Estados Membros, 
Comunidades Económicas Regionais, 
Agências das Nações Unidas e 
Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Mais de 200 participantes se juntaram 
à reunião híbrida de dois dias, 
incluindo mais de 15 convenções 
nacionais, com representantes de 
agências da ONU, OSC e grupos 
liderados por jovens. A consulta 
incluiu uma análise das conclusões da 
avaliação do Compromisso da África 
Oriental e Austral e discussões sobre 
as prioridades a levar para diante nos 
próximos nove anos.
 

Deste modo, o que é então o 
Compromisso da AOA e porque é 
importante? Em 2013, 20 Ministérios 
da Educação e Saúde da África 
Oriental e Austral assinaram um 
compromisso de sete anos, conhecido 
como o Compromisso da AOA, para 
defender e promover a SDSR dos 
jovens através de um melhor acesso 
aos serviços de ESA e SDSR nos 
seus países. Alinhado às agendas de 
desenvolvimento regional e global, o 
Compromisso da AOA visava reduzir 
as infecções por HIV, gravidez precoce 
e indesejada entre os jovens e obter 
ganhos em educação, saúde e outros 
resultados de desenvolvimento 
essenciais.

Com o Compromisso da AOA 
a terminar em 2020, o Grupo 
Técnico de Trabalho de Alto Nível 
do Compromisso da AOA, que foi 
composto pela UNESCO, UNFPA, 
ONUSIDA (UNAIDS), UNICEF, 
OMS (WHO) e a MIET AFRICA, 
encomendou uma avaliação da 
iniciativa para estabelecer o estado 
da implementação e o progresso feito 
no sentido de alcançar as nove metas. 
Estas metas incluíam a garantia de 
um currículo de ESA de boa qualidade 
em todos os Estados Membros; a 
redução de 75% no número de casos 
de gravidez precoce e indesejada 

entre as jovens; aumentar para 95% 
o número de adolescentes e jovens 
que demonstram conhecimento 
abrangente sobre a prevenção do HIV; 
e promover a eliminação de todas 
as novas infecções por HIV entre 
adolescentes e jovens dos 10 aos  
24 anos.

A avaliação salientou algumas áreas 
de grande importância em que ainda 
era necessário actuar para atingir 
estas metas desejadas, assim como 
recomendações para fortalecer a 
implementação, caso o Compromisso 
da AOA fosse renovado.

 

A consulta regional proporcionou 
a oportunidade para que as 
partes interessadas de toda 
a região reflectissem sobre a 
relevância do Compromisso da 
AOA para a promoção da saúde 
e do desenvolvimento dos jovens. 
O discurso principal destacou os 
negócios inacabados em toda a região 
no cumprimento do compromisso com 
a SDSR dos jovens. Houve um toque 
de clarim para que os governos da 
AOA continuassem a investir em SDSR 
e para que as partes interessadas 
relevantes contribuíssem para garantir 
a apropriação e responsabilização 
do Compromisso pelos países. Em 
adição a isto, houve um apelo urgente 
para promover um envolvimento 
significante com adolescentes e jovens 
na concepção de programas de SDSR 
em linha com o Compromisso.

As recomendações que emergiram 
desta importante reunião irão 
contribuir para a reunião ministerial 
de alto nível em Dezembro de 2021, 
durante a qual se prevê que os 21 
governos da África Oriental e Austral 
voltarão a se comprometer em 
promover a saúde, educação, agência 
e desenvolvimento dos jovens - para 
a África de hoje e para a África de 
amanhã.  

o Compromisso da AOA visava reduzir 
as infecções por HIV, gravidez precoce e 
indesejada entre os jovens e obter ganhos 
em educação, saúde e outros resultados 
de desenvolvimento essenciais.
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A falta de carteiras escolares causou 
um desafio para o Internato de 
Ensino Secundário de Chibombo - 
especialmente à luz do COVID-19 e da 
necessidade de observar a distância 
social. O Colégio estendeu a mão 
para o programa de assistência do 
FutureLife-Now! mas o pedido não foi 
para as carteiras escolares. Em vez 
disso o pedido foi para madeira, metal 
e tinta - os materiais necessários para 
que os alunos manufacturassem as 
suas próprias carteiras.

Construído em 1986, o Internato do 
Ensino Secundário de Chibombo é um 
dos colégios mais antigos da Zâmbia. 
Acomodava, inicialmente, 300 alunos, 
e a popularidade da escola cresceu 
rapidamente. Situada na parte central 
do distrito de Chibombo, perto da 
Grande Estrada do Norte (Great North 
Road), a escola atrai muitos alunos e, 
presentemente, o número de matrículas 
é de aproximadamente 1.200 alunos.

Não é de surpreender, portanto, que 
o Internato do Ensino Secundário de 
Chibombo tenha enfrentado muitos 
desafios em termos de infraestrutura, 
incluindo a falta de carteiras. 
A pandemia do coronavírus e a 
necessidade de distanciamento social 
fizeram com que a necessidade de haver 
mais carteiras se tornasse ainda mais 
urgente.

O projecto da manufactura das carteiras 
foi um sucesso retumbante. Em 2021 
o colégio recebeu os materiais por 
meio do programa do FutureLife-Now! 
Os alunos envolveram-se activamente 
na construção das carteiras sob 
a orientação dos professores do 
departamento da disciplina prática 
e desenvolveram competências na 
fabricação de metal e processos de 
carpintaria.

Até este momento, foram construídas 
108 carteiras individuais e foram 
feitos caixilhos novos para janelas. 
Os alunos adquiriram novas 
habilidades, especialmente as alunas, 
que normalmente não teriam tido a 
oportunidade de aprender aquilo que é 
geralmente visto como “trabalho para 
rapazes”.

O Professor Principal, Raphael Mbewe 
está muito orgulhoso do facto de as 
alunas terem sido envolvidas no projecto. 
“Sim, as nossas alunas eram parte da 
nossa intenção, já que as raparigas 
também estudam desenho e tecnologia. 
Foram por isso incluídas na manufactura 
das carteiras para o colégio”, disse ele. 
“As raparigas sentiram-se entusiasmadas 
desde o início pois estavam ansiosas 
para poder praticar o que estavam a 
aprender”.

“A nossa mensagem é: ‘o que os rapazes 
podem fazer, as raparigas também o 
podem fazer’. As raparigas também 
precisam de habilidades e competências 
que as possa ajudar para o seu futuro”.

Memory Nachalwe, uma aluna do 12º 
ano, disse: “A fabricação de metal, 
carpintaria e marcenaria ajudaram-me 
a adquirir competências como fazer 
escrivaninhas e fabricar caixilhos de 

janelas. Estas habilidades vão-me ser 
de grande ajuda depois de terminar a 
escola, pois posso então começar um 
negócio e vir a ser uma empresária”. 
Acrescentou ainda que “O aspecto mais 
difícil foi cortar os metais de acordo 
com as especificações. O aspecto mais 
agradável foi a soldagem”.

Amos Liyali, um aluno do 10º ano e 
membro do conselho escolar, disse: “Os 
programas do FutureLife-Now! estão-nos 
a mostrar que o nosso futuro começa 
agora. Por esta razão aprendemos agora 
as habilidades que nos irão ajudar a 
preparar o nosso futuro. Aprender a 
fazer as carteiras foi o que me motivou 
para me dedicar a fazer certas coisas 
na vida, principalmente aquelas que 
envolvem tempo, esforço e emoções. 
Ao fim, isto dá-nos as competências de 
que necessitamos para o resto da nossa 
vida”.

Eustus Manya, um aluno do 10º ano, 
disse: “As habilidades que adquiri 
durante este projecto ir-me-ão ajudar 
a iniciar um negócio e a trabalhar 
para mim próprio, o que me irá 
permitir ganhar a vida sem depender 
de um emprego. Projectos como este 
contribuem para o desenvolvimento 
económico da nação”.  

Não há Carteiras Suficientes?  
Construa a sua Carteira!

Alunos Capacitados com Habilidades de Marcenaria na Escola do Ensino  
Secundário de Chibombo

Um mar de carteiras: Até este momento, os alunos do Internato da Escola Secundária de 
Chibombo construíram 108 carteiras individuais
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O que é que se pode fazer quando 
mais de 50 alunos precisam de 
bolsas de estudo e há apenas 
financiamento suficiente para 
20% destes? Se você é um aluno 
da Escola Secundária de Umbwi 
em Dedza, Malawi, você pode 
iniciar um projecto de criação de 
aves para obter os fundos de que 
necessita.  
 
A escola depende exclusivamente de 
financiamento do governo e nunca 
há dinheiro suficiente para apoiar o 
grande número de alunos pobres que 
frequentam a escola. Por exemplo, de 
acordo com a lista de selecção do 1º 
Ciclo de 2020, a escola tinha 53 alunos 
que precisavam de apoio com bolsas 
de estudo, mas havia apenas dinheiro 
suficiente para fornecer estas bolsas a 
11 alunos. Isso significa que as taxas 
de desistência são, por esta razão, 
muito altas.

Como uma das escolas-piloto do 
programa FutureLife-Now! os alunos 
da Umbwi, com a assistência técnica 
dos seus professores e do facilitador 
de jovens do FutureLife-Now!  
apresentaram uma proposta à 
MIET AFRICA para receberem apoio 
na realização de um projecto de 
avicultura com convergência no aluno.

A proposta foi aceite e o programa 
FutureLife-Now! forneceu apoio para 
iniciar a criação de galinhas poedeiras 
a que foi chamado a Quinta de 
Avicultura de Umbwi. Isto incluiu a 
compra de 1 000 pintainhos, assim 

como ração e vacinas suficientes.

Os alunos tomaram a posse e a 
liderança da agricultura na escola. 
Presentemente, 230 alunos com 
idades entre os 13 e 19 anos estão 
envolvidos no dia-a-dia das actividades 
agrícolas. Para garantir uma gestão 
adequada, os alunos elegeram um 
conselho de 10 membros executivos 
que fornecem gestão estratégica. As 
competências que estes adquirem 
também os ajudarão com habilidades 
e conhecimento de negócios que lhes 
poderão conceder empoderamento 
mesmo após a conclusão dos seus 
estudos.

“Um sonho nosso tornou-se realidade 
no dia 23 de Julho de 2021, quando a 
ajuda do programa do FutureLife-Now!  

chegou até nós”, diz Eneless Kanyori, 
um aluno do 3º Ciclo e presidente 
da Quinta de Avicultura de Umbwi. 
“Falando honestamente, não 
esperávamos que isto acontecesse 
connosco e todos os alunos estão 
100% empenhados neste projecto. 
Estamos a fazer todo o possível 
para produzir ovos de alta qualidade 
que podemos usar e vender aos 
comerciantes”. 

A quinta também aproveita o estrume 
produzido pelas galinhas nas hortas 
da escola. É uma forma de promover a 
utilização de matéria orgânica para o 
enriquecimento do solo sem poluir os 
mananciais circundantes.

A escola está a planear que o 
dinheiro obtido com a venda de ovos 

Os Alunos da Escola Secundária de 
Umbwi Contam as Suas Galinhas

Iniciativa de Avicultura Fornece Bolsas de Estudo para Apoiar os Alunos

Mantendo os Padrões: Dave Mchakama, facilitador de jovens do FutureLife-Now! 
inspeciona os bebedouros e as gamelas para a comida das galinhas 
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seja utilizado para apoiar alunos 
vulneráveis que, de outra forma, não 
seriam capazes de completar os seus 
estudos. Os alunos também estar a 
planear como usar parte dos lucros 
para inovar e que possam criar outros 
pequenos projectos, o que lhes dará 
espaço para experimentarem as suas 
ideias.

“Os ovos colhidos na quinta também 
irão complementar as necessidades 
dietéticas dos alunos, já que os alunos 
da Escola Secundária de Umbwi se 
encontram alojados nos terrenos da 
escola”, disse Nover Kamthuzi, Vice-
director da escola.

O projecto de avicultura trouxe 
entusiasmo tanto para os alunos 
como para os professores e oferece 
aos alunos experiência prática para 
consolidarem o que aprendem na 
sala da aula. É um projecto que 
requere dedicação. O maior desafio 
que os alunos confrontam é ter de 
caminhar 1,5 km para obter água de 
um poço, já que as galinhas devem 
beber água livre de produtos químicos 
como o cloro. Mas também há 
bons momentos. “O momento mais 
emocionante na quinta é quando 
estamos a alimentar as galinhas”, 
acrescenta o encarregado da quinta. 
“Os alunos ficam muito entusiasmados 

quando vêem as galinhas vir a correr 
para se alimentarem!”

Croxley Nkhoma, Country Manager 
for FutureLife-Now! diz que o 
projecto impacta no impulso de 
sustentabilidade em que a escola 
embarcou. “Estou feliz por ver os 
alunos no centro a proporcionarem a 
direcção estratégica para o projecto. 
Isto reforça um dos objetivos críticos 
do programa  FutureLife-Now! - 
promover o envolvimento do aluno”. 

Posse dos Alunos: A aluna do 1º Ciclo, Ivy Magumba, é popular entre as galinhas durante o momento da alimentação
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Não Estás Sozinho
Rosas de Esperança Ajudam os Alunos Vulneráveis

1 https://worldwithoutorphans.org/covid-19?gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72Nc6INC6NHUyWA9N33Z_Y6JdE1tC7C6HqirAiZcFohYs2DO8NiitmkaAq46EALw_wcB

É Preciso uma Aldeia: Educadores de pares do FutureLife-Now! entregam 
artigos de mercearia à Shannel e à sua mãe

Foi uma jovem corajosa chamada Shannel 
Dhiriza que levou os alunos da Escola 
Secundária de Murape a iniciar o clube das 
“Rosas da Esperança-Murape”. O objectivo 
do clube é angariar fundos para os alunos 
vulneráveis da escola que precisam de uma 
mão amiga.

No Zimbabwe, estima-se que 8.800 crianças perdem 
todos os anos1 um ou ambos os pais, ou o seu 
cuidador principal. Isto resulta em muitas famílias 
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chefiadas por crianças e jovens, em 
que os jovens são deixados a viver 
sozinhos e a terem de cuidar de si 
próprios. Por esta razão, e a viver sem 
um adulto economicamente activo, 
estas crianças enfrentam desafios de 
proporções incalculáveis.

Uma destas situações chamou 
a atenção do Director da Escola 
Secundária de Murape, Lameck 
Chahwanda. Chahwanda é um orador 
religioso e é também o Director da 
Escola e faz visitas regulares na sua 
comunidade para fazer sermões e dar 
conforto. Durante uma dessas visitas, 
Chahwanda esteve em casa da aluna, 
Shannel Dhiriza, e descobriu como a 
vida desta rapariga se tinha tornado 
tão difícil. 

Após o falecimento do pai da Shannel, 
dez anos antes, a criança foi deixada 
aos cuidados da sua mãe doente. Os 
seus avós disseram que só tomariam 
a Shannel sob a sua custódia se esta 
se separasse da sua mãe, que está 
sob tratamento antirretroviral. Mas, 
em vez de escolher a opção mais fácil, 
a Shannel decidiu ficar com a mãe 
e cuidar dela. A Shannel procurou 
cuidar da sua mãe e de si própria 
fazendo pequenas tarefas, como lavar 
roupa para outras pessoas. Quando o 
Director ouviu sua história e observou 
as suas circunstâncias, decidiu alistá-
la no BEAM (Módulo de Assistência 
à Educação Básica), uma iniciativa 
do governo que ajuda os órfãos a 
pagarem as suas propinas escolares.

Através da interacção constante 
com o Director, os educadores de 
pares do FutureLife-Now! de Murape 
decidiram estender-lhe uma mão 
amiga, reforçando assim a bravura 
demonstrada pela Shannel. Foi 
convocada uma reunião do pessoal da 

escola em que os membros da equipa 
foram informados acerca da situação 
difícil  enfrentada por uma das suas 
alunas. Usando os seus próprios 
recursos, os professores compraram 
artigos de mercearia e contribuíram 
com dinheiro que foi entregue à 
Shannel e à sua mãe pelos educadores 
de pares.

Uma família que tinha recentemente 
comprado um terreno para a 
construção da sua casa na mesma 
área também teve conhecimento da 
situação difícil da Shannel e da sua 
mãe e ofereceu-lhes acomodação no 
chalé da propriedade em troca pela 
vigilância dos materiais de construção 
que iam sendo entregues para a 
edificação da casa principal.

Tudo isto, por sua vez, levou a que 
um grupo de 20 jovens, alunos da 
escola, formassem o clube das 
“Rosas da Esperança-Murape” 
através do FutureLife-Now! O clube 
está a angariar fundos para apoiar 
outros alunos vulneráveis com a 
ajuda dos parceiros de negócios da 
escola, tais como o OK do Zimbabwe, 
Econet e o Banco Comercial do 
Zimbabwe, e esperam também iniciar 
projectos que venham a possibilitar 
a geração de rendimentos. O clube 
está presentemente a ajudar uma 

estudante que tem uma ferida 
cancerosa numa perna, e cujos pais 
parecem ter perdido as esperanças.

O reconhecimento que está a ser dado 
à Shannel pelas suas escolhas difíceis 
mas honrosas, está a provar a sua 
eficácia pois a Shannel está a obter 
bons resultados académicos e está-
se a enquadrar confortavelmente no 
sistema escolar.

“O ditado Africano: ‘É preciso uma 
aldeia para criar uma criança’, adopta 
a filosofia de que todas as crianças 
são da responsabilidade comunitária, 
não deixando espaço para os órfãos 
sociais”, disse Aussie Ndlovu, Gerente 
Nacional do FutureLife-Now! do 
Zimbabwe. A ‘aldeia’ neste contexto 
inclui uma rede de membros da 
comunidade, professores, educadores 
de pares, líderes escolares e os 
próprios alunos.

“Para além de serem centros de 
educação, o FutureLife-Now! tem como 
objectivo transformar todas as escolas 
em centros de cuidados e apoio na 
comunidade que serve. Isto é apenas 
um exemplo”.  

“Para além de serem centros de educação, 
o FutureLife-Now! tem como objectivo 

transformar todas as escolas em centros de 
cuidados e apoio na comunidade que serve. 

Isto é apenas um exemplo”.
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“Como um jovem, comprometo-me 
a nunca fazer troça das raparigas 
quando estas têm problemas, mas 
sim procurar ajudá-las”.

“Como um jovem, comprometo-me a 
nunca faltar ao respeito às pessoas 
idosas e às raparigas”.

Estes são apenas dois exemplos das 
promessas feitas pelos alunos da Escola 
Secundária de Matholeng, no Lesotho, 
entre 18 e 19 de Setembro de 2021, 

na conclusão de um diálogo sobre a 
vulnerabilidade dos rapazes, organizado 
pelo FutureLife-Now! em colaboração 
com o Ministério da Educação e 
Formação.

Mais de 80 rapazes participaram do 
diálogo interactivo e todos escreveram 
e leram aquilo a que se comprometem 
durante a sua juventude.

O objectivo deste seminário de dois dias 
foi encorajar os rapazes a aproveitar 

as oportunidades educacionais e a 
trabalhar para a prevenção da violência 
de género, gravidez entre as alunas e a 
paternidade/maternidade precoce.

“A luta contra a gravidez na 
adolescência, abuso de substâncias, HIV 
e SIDA e outros males sociais começa 
com a abordagem às vulnerabilidades 
dos rapazes, pois são estes que têm o 
potencial para mudar as coisas”, disse 
Puleng Nthinya, Coordenadora de Saúde 
do FutureLife-Now! no Lesotho. “A 

Eu prometo: Os alunos da Escola Secundária de Matholeng assumiram compromissos no primeiro diálogo de vulnerabilidade dos rapazes 
do país

Compromisso dos Rapazes para  
Liderar de Modo Exemplar

O Diálogo de Vulnerabilidade do Rapaz Termina com a Promessa de Fazer as 
Coisas de Maneira Diferente
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melhor abordagem é um envolvimento 
com os rapazes e os homens para 
atender às suas necessidades, 
melhorando deste modo os seus meios 
de subsistência futuros e realizando os 
seus sonhos”.

Este foi o primeiro diálogo sobre 
a vulnerabilidade do rapaz que se 
realizou no Lesotho. Vários facilitadores 
orientaram diferentes sessões, 
incluindo representantes do Ministério 
da Educação e Formação, Ministério 
do Género, Juventude, Desportos e 
Recreação e oficiais da Unidade da 
Criança, Género e Protecção. Os diálogos 
envolveram discussões abertas e 
interactivas na ausência dos professores, 
e incorporaram também diferentes jogos, 
seguidos de discussões relacionadas com 

esses jogos. (Por exemplo, porque é que 
o “netball” era visto como um desporto 
para raparigas).

“Estes diálogos esforçam-se para 
fornecer aos rapazes as habilidades 
e conhecimentos para fazer escolhas 
saudáveis para a sua vida que irão, 
em geral, proteger o seu bem-estar”, 
disse Regina Kotele, Coordenadora do 
FutureLife-Now! no Lesotho. “Muitos 
rapazes abandonam a escola, envolvem-
se em comportamentos violentos e 
criminosos, sexo inseguro ou praticam 
outros comportamentos arriscados 
porque é isto o que acreditam dever 
fazer para serem considerados como 
‘homens verdadeiros’ pelos seus 
amigos e pelas suas comunidades”, 
adicionou. Disse ainda que estes 

diálogos tinham encorajado os rapazes 
a se tornarem defensores da mudança 
e a se protegerem a si próprios e 
às suas contrapartes femininas na 
sociedade. “Muitos rapazes mudaram 
completamente a sua maneira de pensar 
como resultado destes diálogos”.

Isto é evidente na promessa seguinte 
de um aluno do 10º ano que escreveu: 
“Como um jovem, comprometo-me 
sempre a respeitar-me a mim próprio, 
para que as pessoas também me possam 
respeitar. Vou trabalhar lado a lado 
com todos para ajudar outros. Como 
um jovem, comprometo-me a nunca 
intimidar ninguém, seja este ou esta 
pessoa jovem ou idosa”.  

“Como um jovem, comprometo-me sempre 
a respeitar-me a mim próprio, para que as 
pessoas também me possam respeitar. Vou 
trabalhar lado a lado com todos para ajudar 
outros. Como um jovem, comprometo-me a 
nunca intimidar ninguém, seja este ou esta 
pessoa jovem ou idosa”. 
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