Cerimónia de Assinatura do Contrato de Donativo do
Projeto de Aquisição de uma Clinica Movel e de materiais
Médicos, no quadroo de Assistência a Projetos locais da
Embaixada do Japão

A 23 de Janeiro de 2017, a Senhora Keiko EGUSA, Conselheira, Chefe
de Missão Adjunta da Embaixada do Japão, acreditada em Cabo
Verde, procedeu a assinatura de um Contrato de Donativo a MORABI,
Associação Caboverdiana de Auto-Promoção da Mulher, no quadro de
Assistência a Projetos Locais.
Este donativo, no valor de 71.927 euros, permitirá a MORABI a
aquisição de uma viatura-posto clinico móvel- e de materiais clínicos
para a prestação de serviço de consultas e atividades de prevenção,
visando a melhoria de qualidade de vida das populações em situação
de vulnerabilidade, em diversas localidades dos Concelhos da Praia,
St.Catarina e St.Cruz.
Trata-se de um Projeto que permitirá complementar o trabalho que a
MORABI vem desenvolvendo na área da saúde sexual e reprodutiva,
designadamente de apoio psicossocial a grupos vulneráveis, em
particular grupos chaves, tais como, Portadores do Vírus VIH,
Famílias infetadas e afetadas, Profissionais de sexo -TS, Usuários de
Drogas- UD, Mulheres vitimas de VBG, LGBT, HSH, OEV – órfãos, no
âmbito das atividades de prevenção das infeções sexualmente
transmissíveis, particularmente o VIH-SIDA, retomando, assim, uma
prática e experiência, anterior, da MORABI, de prestação de serviço
medico nas comunidades.
Este projeto está alinhado com o novo conjunto de metas
estabelecidas pela ONU SIDA, a serem alcançadas até 2020 estratégia 90-90-90, ou seja que:
90% de todas as pessoas vivendo com HIV conheçam o seu status;
90% das pessoas diagnosticadas recebam terapia antirretroviral;
90% das pessoas recebam tratamento e que possuam carga viral
suprimida e não mais possam transmitir o vírus.
Este donativo da Embaixada do Japão vai permitir, ainda,
complementar o projeto FEVE – “Fronteira e Vulnerabilidade em
HIV/SIDA, na Africa Ocidental” financiado pela Cooperação
Luxemburguesa, através da ENDA SANTÉ, organização de carácter
associativo e sem fins lucrativos, sita em Mbour, Senegal, cujas
atividades, ao longo dos últimos cinco anos, tanto a nível de

formação, IEC, apoio psicossocial e medicamentosa, como o
encaminhamento de pessoas recomendadas para o teste do HIV,
passando pela distribuição comunitária de preservativos, tem sido de
grande resultado para a melhoria da condição de vida dos respetivos
grupos alvos.
O Ato de Assinatura do Contrato de Donativo, teve lugar no dia 23 de
Janeiro, às 11h00, numa das salas do Centro de Formação
Profissional e de Promoção Empresarial da MORABI, sito em Terra
Branca, cidade da Praia.
.

