Quem somos nós?
O International Centre for Reproductive
Health (ICRH) foi fundado em 1994 em
resposta à Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento (ICPD,
Cairo, 1994) como um centro de excelência
multidisciplinar a fim de contribuir para a
saúde sexual e reprodutiva e para promovêla como um direito humano.
O ICRH realiza projectos de pesquisa e
intervenção em todas as áreas da saúde
reprodutiva, implementa a capacitação,
proporciona a educação comunitária,
prevenção e serviços de diagnóstico de VIH
e pleiteia para a saúde e os direitos sexuais e
reprodutivos.
ICRH é activo na África, na América Latina,
Na Ásia e na Europa.
O ICRH colabora com a OMS na pesquisa
na área de Saúde Sexual e Reprodutiva e
tem experiência na angariação de fundos
de doadores provindos de uma variedade de
agências.
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Estrutura

Principais áreas
de especialização

ICRH Global consiste em três centros distintos:

¬ VIH e infecções sexualmente transmitidas (IST) inclusive o vírus do papiloma

¬ ICRH Bélgica, que funciona no seio da Faculdade de Medicina e Ciências de
Saúde da Universidade de Gent

humano (HPV) com enfoque particular na prevenção
¬ A saúde maternal inclusive a saúde materno-infantil prestando atenção específica

¬ ICRH Quénia, uma ONG situada em Mombaça

à maternidade segura e ao planeamento familiar.

¬ ICRH Moçambique, um instituto de pesquisa situado em Maputo

¬ A violência sexual e baseada no género (VSBG), as práticas tradicionais nocivas
como a mutilação genital feminina (MGV) e o casamento forçado ou o casamento
de crianças
¬ A integração da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos nos sistemas de saúde

ICRH Moçambique
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ICRH Global

Contato

Doações

ICRH Global
Ghent University,
De Pintelaan 185 – P3, 9000 Gent – Belgium,
tel 32 9 332 35 64, fax 32 9 332 38 67,
e-mail icrh@ugent.be

Apoiando os nossos projectos e intervenções contribuirá
para um mundo muito melhor para muitas mulheres,
para pessoas vulneráveis e para crianças.

ICRH Belgium
Ghent University,
De Pintelaan 185 – P3, 9000 Gent – Belgium,
tel 32 9 332 35 64, fax 32 9 332 38 67,
e-mail icrh@ugent.be

Atividades
¬ Pesquisa: este é a actividade principal e inclui as pesquisas bio-médicas, epidemiológicas,
sociais, clínicas, dos sistemas de saúde como também da política

ICRH Kenya
Tudor Four Estate, Tom Mboya Avenue, Mombasa
P.O. Box 91109 – 80103 Mombasa, Kenya,
tel +254 41 249 48 66, fax +254 41 249 50 25,
e-mail info@icrhk.org
ICRH Moçambique
Faculdade de Medicina,
Av. Salvador Allende 702,
Maputo, Moçambique,
tel/fax +258 21 32 87 29,
email desaﬁo.lh@gmail.com

¬ Formação e Capacitação: programas académicos (como mestrados e PhDs), cursos e
workshops, mas também formações locais, acompanhamento, avaliação e supervisão a fim de
reforçar a capacidade local
¬ Serviços de saúde reprodutiva: conselhos, consultas, assistência técnica, apoio às políticas,
aos projectos, planeamento, implementação, acompanhamento e avaliação
¬ Pleitear: consciencialização a todos os níveis (inclusive a científica e a política) e manter a
saúde e os direitos sexuais e reprodutivos na agenda dos políticos

www.icrh.org

Pode enviar a sua doação para:
ICRH Belgium
Conta Bancária da Universidade de Gent:
390-0965800-26
Endereço do banco: ING Belgium - Business Centre
Gent - Kouter 173 - 9000 Gent
CÓDIGO SWIFT: BBRU BE BB 900
IBAN: BE59-3900-9658-0026
Faça favor de mencionar a referência ‘Gift G/00157/01’
A Universidade de Gent é uma associação de
beneficência isenta de impostos. Doações são dedutíveis
do rendimento tributável.
ICRH Kenya
Conta Bancária da Universidade de Gent:
390-0965800-26
Endereço do banco: ING Belgium - Business Centre
Gent - Kouter 173 - 9000 Gent
CÓDIGO SWIFT: BBRU BE BB 900
IBAN: BE59-3900-9658-0026
Faça favor de mencionar a referência ‘Gift
G/00157/01-Kenya’
A Universidade de Gent é uma associação de
beneficência isenta de impostos. Doações são dedutíveis
do rendimento tributável.
ICRH Moçambique
Conta bancária: 1532619510003
Endereço do banco : BCI Julius Nyerere,
Balcão n.º 10 - Av. Julius Nyerere n.º 738 – Maputo
CÓDIGO SWIFT: CGDIMZMA
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