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A iniciativa, lançada oficialmente este sábado na Escola Secundária Francisco Manyanga, envolve as três 
operadoras de telefonia móvel, nomeadamente a mCel, Vodacom e a Movitel. Para aceder ao serviço basta enviar 
uma mensagem de registo por sms com os dizeres “juntar” para o número grátis 92222.  

http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/sociedade/45340-duvidas-sobre-saude-sexual-respondidas-via-telefone


Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pela Geração Biz, que gerou e colocou a funcionar a MMS BIZ em parceria 

com as telefonias móveis. 

O lançamento da iniciativa foi precedido, na passada sexta-feira, pela assinatura de um acordo entre o Ministério 
da Juventude e Desportos, o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), a Moçambique Celular (mCel), a Movitel e a Vodacom, SA. 

O entendimento visa providenciar informação actualizada e aconselhamento personalizado aos adolescentes e 
jovens sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV, através de uma ferramenta de tecnologia para o 
desenvolvimento. 

A iniciativa deve durar até Dezembro do próximo ano e as partes envolvidas reafirmaram o compromisso de 
utilizarem as suas vantagens comparativas para a sua implementação. 

O Programa Geração Biz (PGB) é liderado pelo Ministério da Juventude e Desportos e conta com a colaboração do 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Combate à 
SIDA assim como o apoio da Associação Coalizão e as agências das Nações Unidas - FNUAP e UNICEF. 

Esta nova iniciativa vem deste modo complementar a estratégia de modernização e revitalização do PGB que está a 
ser implementada através dos projectos MoBIZ e Rapariga BIZ. Todas elas respondem às novas necessidades e 
tiram proveito das novas tecnologias de comunicação em prol da saúde sexual e reprodutiva dos mais de 8 milhões 
de jovens em Moçambique. 

A META É ATINGIR 50 MIL 

JOVENS NESTA PRIMEIRA FASE 

Desde a sua origem o Programa Geração BIZ se destacou pela sua forte parceria com o Governo, os parceiros de 
desenvolvimento, nomeadamente a Dinamarca, Suécia, Noruega e mais recentemente a Holanda, as Nações 
Unidas e a sociedade civil. 

Segundo o Ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, “o UNICEF e o FNUAP trouxeram uma inovação 
para o seu ministério - o programa SMS BIZ - que visa promover o aconselhamento dos adolescentes e jovens 
entre os 10 e 24 anos sobre a sua saúde sexual e reprodutiva e a prevenção do HIV”. 

A iniciativa prevê alcançar, na sua primeira fase piloto, os adolescentes e jovens de Maputo-cidade e das províncias 
de Gaza, Zambézia e Nampula utilizando as novas tecnologias, especialmente as SMS’s. 

“Prevê-se que no primeiro ano desta iniciativa piloto mais de 50 mil adolescentes e jovens sejam atingidos nas 4 
províncias abrangidas”, disse o representante do UNICEF, Marcoluigi Corsi. 

Por seu turno, a Representante do FNUAP, Bettina Maas, foi citada a dizer que “logo depois do registo à SMS BIZ 
os adolescentes e jovens poderão enviar as próprias dúvidas e perguntas sobre a saúde sexual e reprodutiva e HIV 
via SMS e os conselheiros treinados da Coalizão poderão responder e referenciá-los a aderir aos serviços 
providenciados a nível das unidades sanitárias”. 

A SMS BIZ utiliza uma plataforma de tecnologia conhecida como U-Report, concebida pelo UNICEF e lançada em 
mais de 15 países. A nível global já existe mais de 1 milhão de jovens registados no U-Report e em Moçambique 
prevê-se que a iniciativa possa expandir-se rapidamente. 

O Instituto Nacional de Comunicação disponibilizou gratuitamente o número dedicado 92222 e as empresas de 

telefonia pacotes de SMS bonificados para o envio e recepção de mensagens no âmbito da sua responsabilidade 
social corporativa. 

Finalmente, no âmbito da Iniciativa SMS BIZ, o UNICEF facilitará a participação de um dirigente do Ministério da 
Juventude e Desportos no Global Innovations for Children and Youth Summit, a decorrer nos dias 9 e 10 de 
Novembro de 2015 na capital da Finlândia, Helsínquia. 

 

 


