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Esteja “Sempre na Moda” com a AHF Moçambique no Dia Internacional do 
preservativo 2023! 
 
 

Maputo, Moçambique, 13 de Fevereiro de 2023, Coloque sua capa de festa de látex e prepare-se para 

compartilhar um pouco de AMOR com aquela pessoa especial da sua vida porque o Dia Internacional do 

Preservativo (DIP) 2023 chegou! O DIP é uma tradição na AIDS Healthcare Foundation (AHF), e somos 

famosos por realizar eventos emocionantes e atraentes “SEMPRE NA MODA”, então trate de encontrar 

uma celebração divertida e elegante do DIP perto você!  Advocar  sobre o preservativo é mais vital do que 

nunca, com mais de 1 milhão de infecções sexualmente transmissíveis são adquiridas diariamente em 

todo o mundo e o mundo ficou muito aquém das metas de prevenção do HIV em 2021. Mas podemos virar 

a maré trabalhando para garantir que as pessoas em todo o mundo possam acessar aos preservativos em 

qualquer lugar onde eles vivem – já que os preservativos continuam sendo a forma mais acessível de 

prevenir o HIV, outras ITS e gravidez não planificada! A AHF planificou eventos comemorativos presenciais 

e virtuais “Sempre na moda” em todas nossas equipes de 45 países para destacar a importância dos 

preservativos e ajudar as pessoas a assumir o controle de sua saúde por meio do acesso a educação 

sexual mais segura e gratuita ou preservativos acessíveis.  

 

Em Moçambique, a AHF irá realizar o evento comemorativo do Internacional do Preservativo, com o lema 

Sempre na Moda, na Sexta Feira dia 17 de Fevereiro de 2023, com início ás  9 horas . Será uma 

manhã abrilhantada com música ao som do DJ, teatro e aconselhamento e testagem gratuita de 

HIV  em frente a administração de Laulane. Conta-se com a  participação de  Jovens, provedores 

da AHF, CPCS,  DM, SSC, CDCS de Kamavota, comunidade e cerca de 100 participantes usuários 

da terminal. Haverá distribuição gratuita de preservativos e de materiais de Informação e educação  

sexual  . 

 

mailto:AHFMozambique@aidshealtth.org
mailto:gedk@aidshealth.org


 

 2 

 “Catarina Regina,” directora da AHF Moçambique, disse “o preservativo nunca sai da moda,desde os 

tempos da antiguidade, as pessoas usavam preservativos quer para evitar uma gravidez,tanto para evitar 

infecções! Hoje temos melhores preservativos e mais eficazes, JOVENS, lembrem-se que o preservativo 

é seguro, gratuito, previne o HIV e outras infecções de transmissão sexual, gravidez não planejada e está 

disponível em todas Unidades Sanitárias. Garanta o seu futuro vivendo livre das infecções usando o 

preservativo em todas relações sexuais. O preservativo está sempre na moda ! 

 

O uso de preservativos teve um impacto significativo na resposta global ao HIV/AIDS, evitando cerca de 

117 milhões de novas infecções por HIV desde 1990, quase metade na África subsaariana e mais de um 

terço na Ásia e no Pacífico. No entanto, milhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a 

preservativos devido a vários motivos em várias partes do mundo. “As pessoas querem a capacidade de 

prevenir o HIV, outras ITS e gravidez não planificada – mas isso se torna muito mais desafiador se a falta 

generalizada de preservativos, a escassez, a tributação prejudicial e os preços inacessíveis continuarem”, 

disse Terri Ford, chefe de política e advocacia global da AHF“ A AHF colocou os preservativos e a 

prevenção de ITS no topo de suas prioridades globais para intensificar seus esforços para levar 

preservativos às pessoas em suas equipes de 45 países, apesar de muitas barreiras existentes.  

 

Encorajamos todos a participar no evento comemorativo “Sempre na Moda”  e ajudar-nos a promover sexo 

mais seguro! Veja mais informações sobre o Dia Internacional do Preservativo da AHF em 

“LoveCondoms.org” 

 

Sobre a AIDS Healthcare Foundation (AHF) 

 

AIDS Healthcare Foundation, a maior organização global de SIDA, actualmente fornece assistência Médica e/ou serviços para mais 

de 1,6 milhão de pessoas em 45 países em todo o mundo, nos EUA, África, América Latina/Caribe, Ásia/Pacífico e Europa. Para 

saber mais sobre AHF, visite nosso site: www.aidshealth.org, encontre-nos no Facebook: www.facebook.com/aidshealth e siga-nos 

no Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare. 
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