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ROSC

Fórum das Organizações da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança
O QUE É ROSC

MISSÃO

O ROSC é um fórum da Sociedade Civil constituído por
organizações não governamentais nacionais e internacionais
comprometidas com o bem-estar da criança. O ROSC coordena
acções, influencia políticas e processos, partilha e divulga
experiências que visam a promoção dos direitos da criança em
Moçambique.

O ROSC tem a missão de contribuir na coordenação e fortalecimento
de um movimento nacional de Organizações da Sociedade Civil
que trabalham na área da criança com vista a colocarem os
direitos da criança no topo da agenda nacional, através da partilha
de informação e diálogo permanente com o Governo e outros
parceiros sobre questões que dizem respeito a criança.

VISÃO

Pretende ainda fortalecer e facilitar o estabelecimento de
parcerias entre parceiros interessados em cooperar para melhorar
e ampliar as suas acções a favor da criança bem como participar
activamente na formulação de políticas apropriadas para a
realização dos direitos da criança em Moçambique.

O ROSC é um fórum que acredita numa sociedade onde os vários
actores sociais cooperam, partilham informações, experiências,
recursos e criam sinergias para garantir que cada criança
moçambicana goze plenamente dos seus direitos.

OBJECTIVOS DO ROSC

VALORES

O objectivo do ROSC é realizar advocacia, monitorando e
influenciando a implementação de políticas sociais e demais
legislação nacional e internacional sobre os direitos da criança,
com o propósito de contribuir para a promoção e realização do
bem estar da criança em Moçambique.

•

Pleno respeito pela pessoa humana e pelos direitos da
criança;

•

Abordagem integrada na promoção dos direitos da criança;

•

Participação livre e aberta das crianças em todos os
assuntos que lhes dizem respeito;

PILARES DO ROSC

•

Cooperação entre as diferentes instituições que trabalham
em prol da Criança;

•
•
•
•

•

Partilha de informação que contribua para a promoção dos
direitos da criança.

Desenvolvimento de Capacidades
Advocacia de Políticas Sociais
Gestão de Informação
Coordenação de Parcerias

Conselho de Direcção

Bairro da Polana, Av Mao Tsé – Tung, nº 1097
Maputo – Moçambique
Telefax: +258 – 82 245 0054 / 21 422 642
rosc@rosc.org.mz | www.rosc.org.mz
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Editorial
Caro/a Leitor/a!
Mais uma vez convidamo-lo a apreciar o nosso Boletim Elos. As Organizações da Sociedade Civil moçambicanas que trabalham
em prol dos direitos da mulher comemoraram os 16 dias de activismo de não à violência contra a mulher. Esta comemoração
teve lugar entre os dias 25 de Novembro (Dia Internacional de Luta contra a Violência Contra a Mulher) e 10 de Dezembro (Dia
Internacional dos Direitos Humanos). As diferentes actividades aconteceram numa altura em que são, cada vez mais, noticiados
casos de violência e particularmente a violência sexual, sendo um dos mais recentes a menina de 11 anos violada em Nampula
por um funcionário do Sector Público. O agressor foi condenado a 30 anos de prisão maior. Uma sentença considerada uma
vitória para as demais organizações que trabalham na área da violência. Por ser um acontecimento de extrema importância, o
Elos aborda a notícia sobre o caso e faz, também, uma alusão às diferentes actividades levadas a cabo pelas OSC no âmbito dos
16 dias de activismo de não à violência contra a mulher.
O Boletim Elos aborda, igualmente, nesta edição, parte do processo da elaboração do Anteprojecto de Lei contra as Uniões
Prematuras, uma iniciativa da Assembleia da República em colaboração com a Coligação para a Eliminação dos Casamentos
Prematuros/Uniões Prematuras (CECAP). Como forma de providenciar mais informação sobre o processo e sobre o próprio
Anteprojecto, o Elos providencia uma parte do documento para o conhecimento público.
Outro tema de interesse que trazemos para o menu do caro/a leitor/a foi a visita de peritos da União Africana a Moçambique que
tinha como objectivo: monitorar e auscultar o Governo sobre a implementação da Carta Africana Sobre os Direitos da Criança.
Desta auscultação a União Africana constatou que Moçambique tem-se esforçado para cumprir com as recomendações, tendo
destacado a garantia ao acesso gratuito a educação, a Estratégia Nacional de Combate e Prevenção aos Casamentos prematuros,
entre outros.
Na rubrica “Perfil do Membro” damos a conhecer a essência do trabalho da Associação Solidariedade Zambézia de Nampula
que nos fala do surgimento da organização, sobre as expectativas da mesma, bem como os desafios enfrentados ao longo do
seu trabalho. A Solidariedade Zambézia de Nampula tem 20 anos de existência e nasceu da necessidade em ajudar milhares de
crianças vítimas da guerra, da fome, da desnutrição e das uniões prematuras.
Como não podia deixar de ser, trazemos para esta edição a rubrica “Nossos Sonhos” onde as nossas crianças, as flores que nunca
murcham, podem “viajar” e nos falar sobre o futuro que gostariam de ter, enfim, sobre os seus sonhos que um dia todos juntos
podemos torná-los realidades.
Delicie-se e aproveite!

Ficha técnica

Membros Fundadores do ROSC

Directora Executiva: Benilde Nhalevilo
Edição: Laurinda Mandlate
Colaboradores: Benilde Nhalevilo, Filipe Tumbo, Nelsa Candieiro, Salomé Mimbir, Silvana Nhaca
Maquetização: Wonderful
Tiragem: 250

Associação Wona Sanana (AWS), Fórum de Rádios Comunitárias (FORCOM), Iniciativa de Esperança para a Criança
Africana (HACI), Rede de Comunicadores Amigos da Criança (RECAC), Plataforma de Protecção Social, Instituto para
o Desenvolvimento da Criança (Zizile – IDC), Movimento de Educação para Todos (MEPT), Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), Rede Contra o Abuso de Menores (Rede Came), Women and Law in Southern
Africa Research and Education Trust (WLSA), Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC),
Associação Criança, Família e Desenvolvimento (CFD), Rede Crista Contra HIV e SIDA em Moçambique, Associação NGUNI (NGUNI), Mulher, Lei e Desenvolvimento (Muleide), Associação Rede de Protecção de criança de Sofala
(SOPROC), Action Aid Moçambique, Douleurs Sans Frontières (DSF), Plan International e ChildFund International.
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Moçambique comemora os “16 dias de Activismo
contra a Violência Baseada no Género”
Os 16 Dias de Activismo contra a Violência Baseada no
Género é uma campanha internacional de combate
à violência contra mulheres e meninas. Nestas
comemorações organizações da sociedade civil
moçambicanas e internacionais promovem várias
actividades desde as palestras para incutir a sociedade
que não existem desculpas para a contínua violência
baseada no género até as reflexões e consciencialização
em Direitos Humanos.
O Fórum Mulher no seu Website, cita vários
acontecimentos como é o caso do dia 25 de Novembro
(Dia Internacional da Não-violência contra as
mulheres), que lembra os violentos assassinatos das
irmãs Mirabal (Las Mariposas). Esses assassinatos
foram denunciados no primeiro encontro feminista da
América Latina, Caribe e Organizações em Bogotá, em
Julho de 1981.
Citou também o dia 6 de Dezembro de 1989 (Massacre
de Mulheres em Montreal), onde deu-se o massacre

a um grupo composto por 16 estudantes da Escola
Politécnica de Montreal. Para o Fórum Mulher, esta data
também inspirou a mobilização mundial da Campanha
do Laço Branco que representa o Dia Internacional
de Luta dos Homens pelo Fim da Violência contra as
Mulheres.

Em Moçambique as celebrações dos 16 Dias de
Activismo Contra Violência do Género, as Organizações
da Sociedade Civil juntam esforços para incluir nas suas
actividades a reflexão e consciencialização da sociedade
no geral, sobre a violência a que diariamente mulheres,
raparigas e crianças são expostas.

O dia 1 de Dezembro, Dia Mundial de Combate a SIDA é
também lembrado pela fonte acima citada, como sendo
uma data representativa por dois motivos: primeiro
refere-se à necessidade de desproporcionar a educação
e prover a tomada de consciência sobre a doença
de forma mais abrangente para toda a população
e o segundo motivo tem a ver com o crescimento
preocupante de casos de mulheres contaminadas.

Para 2018, algumas Organizações da Sociedade Civil
membros da CECAP também se juntaram às celebrações
destas datas realizando várias actividades que a seguir
partilhamos.

Para o Fórum Mulher estes são os acontecimentos que
mais marcaram o mundo e culminam com a data de 10
de Dezembro (Dia Internacional dos direitos Humanos),
onde a mesma põe fim ao marco dos 16 Dias de
Activismo contra a Violência Baseada no Género.
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ASCHA (Associação Sócio-Cultural
Horizonte Azul)

5

ACTIVIDADES REALIZADAS
Oficina de “Photo Voice”, realizad pelos Agentes de Mudança durante os 16 dias de Activismo, onde estes retrataram através de
fotos, o que é seguro e Inseguro para as raparigas e mulheres jovens no bairro da Maxaquene A, em Maputo;
Realizaram de debates de reflexão em torno dos 16 Dias de Activismo e o Dia Laranja com agentes de mudança dos Munthis;
Realizaram uma marcha a repudiar a violência, humilhação e a discriminação que muitas mulheres e raparigas sofrem em
Moçambique no geral.

FORCOM (Fórum das Rádios
Comunitárias de Moçambique)

Promoveram espaços de debate e diálogo (FORCOM em parceria com a Linha Fala criança, Muleide e AMODEFA, juntaram-se nos
estúdios da Rádio Voz Coop para uma reflectir em torno da Violência Doméstica em Moçambique).

FDC (Fundação para o
Desenvolvimento Comunitário)

Entregaram do posicionamento da V Conferência Nacional da Rapariga.

ROSC (Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança)

Foram feitas diversas actividades nas escolas da cidade de Maputo.

WLSA (Women and Law Southern
Africa)

O WLSA participou na VI Conferência nacional da Sociedade Civil Moçambicana no Kaya Kwanga, em Maputo, nos dias 5 e 6 de
Dezembro promovido pela JOINT, com a participação dos Fóruns Provinciais onde debateram o Papel das Mulheres Lésbicas,
Trabalho Infantil versus Criança em Conflito com a Lei, Impacto da Indústria Extractiva na Vida das Mulheres, Legislação Eleitoral
e a Observação Eleitoral e Sociedade Civil.

Action aid Moçambique

Organizaram debates sobre a implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros
com Raparigas, líderes comunitários, membros do Governo, no distrito de Namarrói (Zambézia) e alguns distritos em Maputo.
Divulgaram ainda o Anteprojecto de Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras.

RECAC (Rede de Comunicadores
Amigos das Crianças)

Realizaram dois (2) debates radiofónicos sobre o Anteprojecto de Lei de Combate as Uniões Prematuras na Rádio Moçambique (Maputo,
Gaza e Inhambane), que foram replicados pelas rádios comunitárias e traduzidos nas línguas locais (Changana, Ronga e Xitsua).

Organizações da Sociedade Civil Moçambicanas satisfeitas
Violador de menor de 11 anos condenado a 30 anos de prisão
e a Liga dos Direitos Humanos (LDH) em Nampula,
seguiram a par e passo todo o processo que envolveu
o estupro de uma menor de 11 anos de idade em 2018
na cidade de Nampula, e posterior prisão do infrator no
princípio deste ano, deixou a classe eufórica e satisfeita
com a condenação do violador.

Organizações da sociedade civil como a Associação
OPHENTA, Word Vision Moçambique, Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC),
REPROCRINA (Rede de Protecção da Criança de
Nampula)a Associação das Mulheres Moçambicanas
de Carreira Jurídica (AMMCJ), Save The Children, Rede
da Criança, Actionaid, Girl Move, WLSA Moçambique,

Trata-se de José Pereira Pedro, funcionário afecto à
Direcção Provincial das Finanças em Nampula que foi
condenado a 30 anos de prisão maior, por ter violado
sexualmente e engravidado uma menor de 11 anos de
idade, na cidade de Nampula.
O Tribunal Judicial de Nampula no seguimento do caso
que se lhe havia apresentado em Setembro de 2018,
que dava conta de estupro de uma menor tomou a
decisão de mandar prender o funcionário público
envolvido neste caso. O abusador foi condenado a 30

anos de prisão maior e a pagar uma indeminização à
vítima no valor de 500 mil meticais, estipulados pelo
Tribunal.
Para as Organizações da Sociedade Civil que trabalham
na área de violência sexual, a sentença foi e é um
marco histórico, um ganho ao mesmo tempo, uma vez
que têm acompanhado denúncias de vários casos de
violação sexual a menores que nunca tiveram desfecho.
A Sociedade Civil Também mostrou a sua satisfação
com relação a forma como os meios de comunicação
social estiveram atentos ao desfecho desta notícia. As
mesmas afirmaram que esta sentença é um exemplo
para mostrar aos perpetradores destes crimes que a
Justiça aqui em Moçambique é feita e que os mesmos
dão direito à cadeia.
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III Assembleia Geral
Ordinária do ROSC
Realizou-se no dia 11 de Dezembro de 2018, em Maputo,
a III Assembleia do Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança que reuniu perto de 40 organizações
membros do ROSC, para apreciar o desempenho do
Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança,
no que tange às estratégias adoptadas para monitorar
e advogar em prol dos Direitos das Crianças em
Moçambique, eleição de novos órgãos sociais, admissão
de novos membros e aprovação da Política de Protecção
e Salvaguarda da Criança do ROSC.

Associação Moçambicana para a Promoção da
Rapariga (AMORA), Save The Children, Plan
International Mozambique, Associação Homens
pela Mudança (Rede HOPEM), Iniciativa Regional
do Apoio Psicossocial (REPSSI), Associação dos
Defensores dos Direitos da Criança (ADDC),
Southern Africa Network Against Abuse and
Trafficking of Children, Rede CAME, Comunicação
para a Saúde (NWETTI) e o Instituto Fanelo Ya
Mina.

• Ao nível da província de Maputo fizeram-se
presente as seguintes organizações-membro
do ROSC: Associação Nguni, Fórum Nacional
de Rádios Comunitárias (FORCOM), Rede de
Comunicadores Amigos da Criança (RECAC),
Mulher e Lei na África Austral (WLSA), Associação
Wona Sanana, Fundação para o Desenvolvimento
da Comunidade (FDC), Plataforma da Sociedade
Civil para Protecção Social (PSC-PS), Action Aid
Moçambique, Instituto de Desenvolvimento
da Criança Zizile (IDC), Associação AMTSALA,
Associação Sócio Cultural Horizonte Azul,
Associação Mulher e Criança (AMUCRIA),
Associação para Defesa e Desenvolvimento
da Sociedade (ADDESSO), Associação GRAAL,

Outras províncias, do país, estiveram representadas
as seguintes organizações-membro: Associação
Solidariedade de Zambézia (ASZ), Rede de Protecção da
Criança de Nampula (REPROCRINA), Associação Amigos
Boa Esperança (ACABE), Rede Provincial de Protecção
da Criança em Sofala (SOPROC), Fundação Apoio Amigo
(FAA) e a Liga dos Direitos da Criança da Zambézia (LDC).
No ponto sobre admissão de novos membros, o ROSC
tem a partilhar que foram admitidos os seguintes
membros:
Associação Crianças na Sombra (ACS): que tem
como foco principal crianças órfãs e vulneráveis,
adolescentes e jovens, mulheres trabalhadoras de sexo,
viúvas, entre outras. A Associação Crianças na Sombra

tem como missão acolher, capacitar e advogar os
Direitos das Crianças desfavorecidas na Comunidades;
Associação Mulher do Amparo Moçambique
(AMAMO): tem como grupo alvo as crianças, o género
e a pessoa idosa. A AMAMO trabalha na área da
saúde, inserção social, nutrição, advocacia e no apoio
psicossocial;
Associação
Multissectorial
para
o
Desenvolvimento Sustentável (AMULSTUDS):
trabalha com crianças, adultos e a pessoa idosa
nas comunidades urbanas e rurais. Tem como
áreas temáticas a saúde, educação, género, água
e saneamento, pesquisas, gestão de conflitos nas
organizações e instituições, advocacia e lobby;
Núcleo de Associações Feministas da Zambézia
(NAFEZA): o seu ponto focal são as mulheres,
raparigas e surge para contribuir para o fortalecimento
e solidariedade das associações feministas. Ela
desenvolve diversas actividades em áreas como a
educação, agricultura, pecuária, HIV/SIDA, género,
violência baseada no género, meio ambiente
sustentável, artesanato, comunicação social e advocacia
pelos direitos humanos, particularmente das mulheres.
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Associação de Desenvolvimento Comunitário
(ADC): trabalha com crianças, adolescentes e jovens,
mulheres grávidas, homens, líderes religiosos e
tradicionais. A ADC tem áreas de sua actuação a
educação, saúde e sustentabilidade social.
Associação Núcleo de Género de Nampula
(NUGENA): tem como grupo alvo, crianças, mulheres
e raparigas. A NUGENA actua na promoção dos Direitos
Humanos, Direitos da Criança em Moçambique e
também no empoderamento das mulheres.
Associação Nova Vida (Nova Vida): promove e
defende os direitos da saúde sexual reprodutiva de
jovens e adolescentes, e tem como grupo alvo as crianças,
raparigas, adolescentes e mulheres. A Nova Vida tem
com áreas temáticas a saúde sexual e reprodutiva,
protecção e salvaguarda da criança e fortalecimento e
empoderamento económico das raparigas.
Associação para a Promoção e Desenvolvimento
da Mulher (MAHLAHLE): a MAHLAHLE trabalha
especificamente com crianças, raparigas e mulheres,
tendo como áreas de actuação a educação,
empoderamento da rapariga, educação nutricional,
gestão ambiental entre outras áreas.
Principais Decisões e Recomendações
saídas da III Assembleia

Nacionais e Internacionais o valor da joia a ser
pago deve ser: 500,00 Meticais (quinhentos
meticais); quotas para as organizações
nacionais – 1.800,00 Meticais (mil e
oitocentos meticais) e para as organizações
internacionais – 3.000,00 Meticais (três mil
meticais);
• Recomendaram ao ROSC que estreitasse mais
as relações com os seus membros no que tange
à participação dos membros nas actividades do
ROSC e na partilha de experiências;
• Também recomendaram que o ROSC se
reinventasse na busca e mobilização de recursos
para a sustentabilidade do Fórum;
• Propuseram ao ROSC que pensasse na
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possibilidade de trabalhar na área de nutrição e
saúde da criança;
• Sugeriram que o ROSC continue com o trabalho de
recolha de informação dos membros e mapeá-los;
• Por último, os membros recomendaram ao ROSC
que procurasse saber as razões que fizeram os
membros convocados a não comparecer na III
Assembleia e a não responder ao questionário de
mapeamento do ROSC, propuseram ao ROSC que
enviasse cartas ou emails para as organizações
faltosas a saber qual foi a razão do não
comparecimento a Assembleia e o porquê de não
responderem ao questionário do mapeamento
dos membros do ROSC, para que dentro de 3 a 6
meses respondam.

Confira no quadro abaixo, a lista dos Novos Órgãos Sociais saídos da III Assembleia do ROSC
MESA DE ASSEMBLEIA GERAL

ORGANIZAÇÃO

NOME

Presidente

ACABE

Victor Maulana

Vice-Presidente

Actionaid

Gaspar Sitefane

Secretário

Solidariedade de Zambézia

Manuel Conta

Presidente

RECAC

Célia Claudina

Vice-Presidente

NGUNI

Eduarda Cipriano

Conselho de Direcção

Secretário

Rede DPI

Gertrudes Noronha

• Os membros decidiram que todos devem pagar
as quotas e joias, pois estas poderiam ajudar o
ROSC a pagar pequenas contas e a subsidiar
pequenas actividades;

1ª Vogal

WLSA Moçambique

Romão Kumenya

2ª Vogal

MEPT

Isabel Silva

Presidente

FDC

Zélia Menete

• Estipularam em consenso que os valores a
pagar por joia e quotas seriam: Organizações

Vice-Presidente

SOPROC

Filipe Boca

Secretário/a

WONA SANANA

Flávio Liberato

Conselho Fiscal
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os deputados mostraram-se
satisfeitos com o prelúdio da
futura lei que poderá servir para
alertar as pessoas sobre o perigo
de se unir prematuramente

Com apoio da Embaixada do Canadá, ONU Mulheres, Oxfam,
Agir, Embaixada da Suécia e Embaixada da Holanda

Parlamentares da 1ª e 3ª Comissões da Assembleia
da República auscultadas sobre o Anteprojecto de
Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras
Por Laurinda Mandlate
CECAP (Coligação para Eliminação dos Casamentos
Prematuros), Mídias, Doadores, Parceiros e
Parlamentares encontraram-se em mesa redonda
nos dias 23 e 24 de Novembro de 2018, no Complexo
Palhota, Matola-Rio, para debater e analisar a 5º Versão
do Anteprojecto de Lei de Prevenção e Combate às
Uniões Prematuras.
O encontro reuniu cerca de 50 participantes e
tinha como objectivo principal buscar subsídios
para enriquecer o documento em questão, e ouvir
sensibilidades por parte dos parlamentares acerca
do Anteprojecto de Lei. Para a materialização deste
encontro, a CECAP contou ainda com o apoio de outros

parceiros estratégicos como a Plan International, Visão
Mundial, União Europeia, Save The Children, Terre des
Hommes Alemanha, AmplifyChange, Embaixada da
Holanda, Pathfinder, entre outros.
Na sessão de abertura, a representante da ONU
Mulheres, Ondina Vieira da Barca, referiu que a ONU
Mulheres está atenta aos assuntos relacionados com
os direitos da rapariga, principalmente contra as uniões
prematuras, pois atentam contra os direitos humanos
das raparigas ao nível global que está patente na
Agenda 2020/30, que é a Agenda de Desenvolvimento
endossada por todos os membros das Nações Unidas
em 2015. Da Barca disse, ainda, que a premissa para

a eliminação da prática das uniões prematuras é
um dos focos que constam da agenda supracitada
da ONU Mulheres e, que o combate aos casamentos
prematuros é uma das metas a atingir nos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 5:3).
“Eliminar todas as práticas nocivas como os casamentos
forçados, casamentos infantis e precoces é uma
prioridade específica da ONU Mulheres em África; onde
consta como uma área estratégica da nossa estratégia
Pan-Africana”, concluiu da Barca.
Antónia Charre, Presidente da 1ª Comissão da
Assembleia da República, considerou o encontro
deveras importante para todos, uma vez que o país tem
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as taxas mais elevadas de casamentos prematuros a
nível da África e há, por isso, uma necessidade urgente
para que todo o povo moçambicano se envolva na luta
pela erradicação dos casamentos prematuros e punir
os respectivos infractores. Acrescentou ainda que este
Anteprojecto de Lei é baseado na Lei Modelo sobre o
Casamento de Crianças, aprovada na 39ª Assembleia
do Fórum Parlamentar da SADC e que a Assembleia
da República em conjunto com a CECAP adequou-o à
realidade Moçambicana.
Charre compartilhou com os participantes deste evento
que Moçambique é um dos países que tem muitas
leis de protecção às crianças até aos 18 anos de idade.
Referiu que é de maior preocupação para a Assembleia
da República monitorar e fiscalizar todas as leis que são
legisladas no país.
A Oradora reiterou ainda que o Anteprojecto de Lei
deve espelhar a realidade moçambicana, por isso
deve-se usar o termo “União Prematura ao invés de se
usar “Casamentos Prematuros”, porque um casamento
pressupõe-se o consentimento de ambos.
“Esta Lei deve ser aprovada, porque nós vemos que
está em falta uma norma que possa punir todos os
envolvidos neste esquema de uniões prematuras. Nós
estamos decididos a acabar com as uniões prematuras”,
sublinhou Charre.

Para o representante da CECAP, Filipe Boca, a
problemática das uniões prematuras está a atingir
proporções alarmantes, por isso urge a aprovação deste
documento que ainda é um Anteprojecto de Lei, para
que a população moçambicana conheça o instrumento
que irá punir, sancionar, prevenir essas uniões.
Boca felicitou aos parlamentares pelo esforço que têm
empenhado na luta e salvaguarda dos interesses da
criança e apontou as lacunas que existem no quadro
legal moçambicano no que tange à criança e agradeceu
o apoio contínuo que a Assembleia da República está
a disponibilizar em torno do processo e etapas que
envolvem o Anteprojecto de Lei.
Coube a Doutora Maria José Artur, da WILSA, explicar
a todos os participantes todo o processo que envolveu
a elaboração do Anteprojecto de Lei de Prevenção
e Combate aos Noivados, Casamentos e Uniões
Prematuras e, esclareceu que o Anteprojecto de Lei
contém três abordagens, uma que tem a ver com a
prevenção (evitar que a união prematura venha a
ocorrer), a criminalização (necessidade de criminalizar
os envolvidos, pois evitará que este tipo de crime
continue) e a terceira componente que tem a ver com a
mitigação (enquadramento e reintegração da criança
que saiu do casamento prematuro na escola, na família
e no trabalho).
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João Guilherme, um dos consultores que tem apoiado
a CECAP na elaboração do Anteprojecto de Lei, deu a
conhecer o Anteprojecto de Lei aos parlamentares,
explicando com precisão os conteúdos que compõem
todo o esboço da Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras. Destacou ainda que este Anteprojecto
de Lei veio para responder ao crescente número dos
casamentos prematuros no país e que se o mesmo
for aprovado será de mais-valia para todo o povo
moçambicano.
Por sua vez os deputados mostraram-se satisfeitos com
o prelúdio da futura lei que poderá servir para alertar
as pessoas sobre o perigo de se unir prematuramente.
Mostraram que a lei apenas tem pequenos problemas
na harmonização dos artigos, termos usados e,
propuseram a mudança do nome do Anteprojecto de
Lei de Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos
Prematuros para “Anteprojecto de Lei de Prevenção e
Combate as Uniões Prematuras”.
Por fim, felicitaram o trabalho feito pelos consultores,
e disseram que se notava que os mesmos, fizeram um
trabalho exaustivo, pois o Anteprojecto de Lei está
sucinto e claro, faltando apenas um glossário. Para
eles, falta apenas o debate interno por parte de todos
os Parlamentares que fazem parte da Assembleia da
República, que poderá culminar com a aprovação ou
não da futura lei.
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União Africana monitora a implementação
da Carta Africana Sobre os Direitos e BemEstar da Criança
Por Laurinda Mandlate
Moçambique recebeu nos dias 04 e 05 de Dezembro
de 2018 em Maputo, a delegação da União Africana
que se deslocou ao país com o objectivo de fiscalizar
a implementação da Carta Africana sobre os Direitos
e Bem-Estar da Criança que Moçambique assinou e
ratificou em 1998.
A delegação era composta pelos senhores Catherine Maine
e Adiam Zemenfes que são os especialistas do Comité
de Peritos, pela senhora Marie Christine Bocoum que
é relatora especial da campanha contra os casamentos
prematuros e pelos senhores Nena Thundo e Nathan Yilma
que são a coordenadora e oficial de políticas e o assistente
de programas da campanha da UA para a erradicação dos
casamentos prematuros na divisão do bem-estar social,
grupos vulneráveis e do controlo de droga.
O encontro teve cerca de 40 participantes provenientes
do Governo, da sociedade civil, de órgãos de
comunicação social e de parceiros de cooperação

e desenvolvimento. O grupo tinha como objectivo:
debater e acelerar a implementação das recomendações
da Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da
Criança em Moçambique.
De referir que os peritos da UA visitam de dois em dois
os seus pares para averiguar se as recomendações estão
a ser seguidas pelos Estados-membro. Neste contexto,
os peritos da UA pretendiam analisar até que ponto as
recomendações feitas, em 2016, foram tomadas em
consideração.
A delegação do Comité Africano reconheceu que o
Governo de Moçambique tem enveredado esforços
no que tange à implementação das recomendações
de 2016 particularmente no que se refere a protecção
dos direitos da criança tendo destacado os passos
dados para a garantia do acesso a educação gratuita,
o lançamento da campanha contra os casamentos
prematuros, a aprovação da Estratégia Nacional de

Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros e o
combate a violência contra a criança.
O referido Comité enalteceu, também, o esforço que a
Assembleia da República, o Governo de Moçambique
e a sociedade civil estão a fazer para aprovar uma Lei
Contra as Uniões Prematuras.
O Comité de peritos fez menção, igualmente, a alguns
desafios nomeadamente (i) a alta taxa de abstenção
de professores nas escolas públicas, (ii) as práticas
culturais negativas que emperram o acesso à educação,
à saúde e à uma vida livre de violência, (iii) a alta taxa
de gravidezes precoces, (iv) a desistência de rapazes
e raparigas devido a várias razões tais como longas
distâncias entre as zonas de residência e as escolas, a
emigração para a indústria mineradora dentro e fora
do país, (v) o êxodo rural e (vi) as fracas condições de
higiene saneamento para responder aos problemas de
saúde menstrual.
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Governo de Moçambique tem feito
esforços para implementar e cumprir as
recomendações da Carta Africana sobre
os Direitos e Bem-Estar da Criança

Simultaneamente, o Comité de Peritos sublinhou
algumas oportunidades que devem ser potenciadas e
maximizadas nomeadamente (i) a institucionalização
da abordagem de género com a existência de políticas
de género sectoriais e pontos focais de género nas
instituições públicas, (ii) a existência de várias OSC que
trabalham na defesa e promoção dos direitos da criança,
(iii) o trabalho realizado com líderes tradicionais e
religiosos e (iv) a aprovação e implementação de
políticas de protecção da criança.
Entretanto, a União Africana deixou recomendações
específicas para acelerar a implementação da Carta
Africana sobre o Bem-Estar da Criança, a citar:
• Que sejam alocados fundos para a área da criança
de forma adequada e racional para responder as
necessidades e a demanda;
• Que seja revogado o Despacho 39;

• Que seja revista a Lei da Família, particularmente
o artigo que permite o casamento a menores de
18 anos de idade;
• Que seja garantido o acesso gratuito à educação a
todas as crianças e particularmente às raparigas,
aos centros de saúde e ao registo de nascimento;
• Que seja aprovada uma lei contra as uniões
prematuras e que se acelere a implementação da
Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos
Casamentos Prematuros;
• Que sejam eliminadas as práticas culturais
nocivas e que violam os direitos das crianças
universalmente consagrados.
Em representação do Governo de Moçambique,
Danilo Momade, Secretário Permanente do Ministério
de Género, Criança e Acção Social destacou que
Moçambique aprovou e está a implementar várias

leis de protecção da criança como são os casos da
Lei de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança
aprovada em 2008, da Lei contra o tráfico de seres
humanos que dá enfoque as mulheres e crianças, das
convenções número 138 e número 182 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e da Estratégia Nacional
de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros.
O Representante do Governo frisou ainda que o Governo
de Moçambique tem feito esforços para implementar e
cumprir as recomendações da Carta Africana sobre
os Direitos e Bem-Estar da Criança e prometeu dar
seguimento as constatações e recomendações deixadas
pelo Comité de Peritos neste encontro.
A realização deste evento esteve a cargo do Ministério
de Género, Criança e Acção Social e contou com o apoio
da Plan International, do ROSC e da TDH Alemanha e
com a colaboração da Save The Children, UNICEF e da
World Vision Moçambique.
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EXTRATOS DO ANTEPROJECTO DE LEI DE
PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS
Prezado(a) leitor(a)
A partir desta edição iremos partilhar os artigos que constam do Anteprojecto de
Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. Nesta edição trazemos 13 dos 51
artigos do Anteprojecto de Lei. Confira, abaixo, os primeiros artigos que norteiam o
Anteprojecto:

Capítulo I
Disposições gerais
Artigo 1
(Objecto da Lei)
A presente Lei tem por objecto a proibição,
prevenção, mitigação e penalização das uniões
prematuras, bem como a protecção das crianças
que se encontrem nessas uniões.

Artigo 2
(Conceito de união prematura)
1.

2.

União Prematura é a ligação entre
pessoas, em que pelo menos uma
seja criança, formada com propósito
imediato ou futuro de constituir
família.
O casamento, o noivado, a união de
facto ou qualquer relação que seja
equiparável à relação de conjugalidade,
independentemente da sua designação
regional ou local, envolvendo criança,
são havidos como união prematura
para os termos da presente lei.

Artigo 3

Artigo 4

(Definições)

(Objectivos)

Para efeitos da presente Lei, entende-se por:

São objectivos da presente Lei:

a) Adulto – ser humano com idade igual
ou superior a dezoito anos;
b) Autoridade competente - dirigente
público ou qualquer entidade com poderes
para oficiar ou celebrar noivados, casamentos,
uniões ou outras relações equipáveis
as relações de conjugalidade, incluindo
autoridade tradicional ou local, autoridade
religiosa e qualquer outra autoridade;
c) Autoridade tradicional ou
local - régulo, juiz comunitário ou chefe
revestido de poderes sobre a comunidade
na sua área de jurisdição, ou qualquer
entidade política ou civil ou ainda conjunto
de pessoas eleitas ou indicadas para
representar uma determinada comunidade
ao nível local ou comunitário;
d) Autoridade religiosa - entidade
com poder de orientação religiosa,
quer enquanto pessoa singular, quer
sob autoridade de uma igreja ou outra
instituição religiosa;
e) Criança - ser humano com idade inferior
a dezoito anos;
f) Casamento - união singular entre um
homem e uma mulher, celebrada perante
autoridade competente, sob a forma civil,
religiosa ou tradicional;
g) Noivado - promessa com o propósito
de casamento ou união, feita de forma
voluntária ou coerciva.

a) Proibir as uniões com ou entre crianças;
b) Adoptar medidas para fazer cessar
uniões prematuras já existentes;
c) Definir critérios de protecção de direitos
adquiridos pela criança em situação de
união prematura e seus eventuais filhos;
d) Definir as responsabilidades do
Governo na adopção de mecanismos
para a mitigar os efeitos negativos dos
casamentos prematuros.

Artigo 5
(Princípios fundamentais)
A presente Lei rege-se, dentre outros, pelos
seguintes princípios fundamentais:
a) A protecção das crianças contra as
uniões prematuras;
b) O estabelecimento da idade mínima de
18 anos para as uniões, sem quaisquer
excepções;
c) A irrelevância do consentimento da
criança para as uniões prematuras;
d) O superior interesse da criança;
e) A participação da criança na tomada de
decisões sobre a sua vida;
f) A gratuitidade no acesso a serviços
prestado pelo Estado, relacionados com
a aplicação desta Lei.
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Artigo 6

Artigo 9

(Interpretação)

(Obrigatoriedade de
confirmação)

1.

2.

A presente Lei inspira-se na Lei Modelo da
SADC sobre a Erradicação dos Casamento
Prematuros e Protecção das Crianças já
em Situação de Casamento, devendo
ser interpretada de acordo com os seus
princípios e preceitos, sempre que tal não
contrarie o direito interno moçambicano.
De igual modo, a presente Lei ser
interpretada de acordo com os princípios
e normas do direito vigente, em
particular a Lei da Família e a Lei de
Promoção e Protecção dos Direitos da
Criança.

1.

2.

Capítulo II
Proibição de uniões
prematuras e medidas
de prevenção e
mitigação
Secção I
Interdições e seus efeitos
Artigo 7
(Idade de união)
A união entre duas pessoas formada com
propósito futuro ou imediato de constituir família,
só será permitida a quem tiver completado dezoito
anos a data da união.

Artigo 8
(Proibição de celebração)
Nenhuma autoridade seja administrativa,
tradicional ou religiosa, deve legitimar por
qualquer forma e no âmbito das suas funções, a
constituição de união com propósito imediato ou
futuro de constituir família, na qual uma ou ambas
as pessoas sejam criança.

Qualquer autoridade competente
solicitada a oficiar, ou por qualquer
forma, a legitimar união com propósito
futuro ou imediato de constituir
família, deve solicitar previamente
apresentação de documento
comprovativo da idade das pessoas que
pretendam unir-se.
Nos casos em que as pessoas que
pretendam unir-se declarem que por
algum motivo não possuem documento
comprovativo da idade, a autoridade
deve diligenciar para que a idade seja
comprovada por outros meios legais de
prova, ou recorrer a meios alternativos
que não sejam proibidos por lei, desde
que na base da experiência comum,
no saber, nos usos e costumes locais,
sejam idóneos para comprovar com
segurança a idade dos solicitantes.
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Artigo 12
(Anulação do
casamento prematuro)
O casamento prematuro cessa por anulação
nos mesmos termos que o dispõe a Lei
da Família, com a ressalva constante do
número seguinte do presente artigo.
Para além dos cônjuges, tem legitimidade para
obter anulação, o Curador de Menores,
o pai, mãe, padrasto, madrasta, tutor ou
outro representante legal ou qualquer
parente na linha recta.
O casamento pode, porém, manter-se válido
desde que um ou ambos os cônjuges
que tenham completado a idade núbil,
declarem expressamente e perante
autoridade competente que pretende
mantê-lo.

Artigo 10
(Filiação)

Artigo 13

Sem prejuízo da cessação da união
prematura, são salvaguardados
os efeitos da paternidade e
maternidade.

(Cessação de outras
uniões)

Artigo 11
(Efeitos patrimoniais)
1.

2.

3.

4.

Os bens adquiridos pela criança na
constância da união prematura são
havidos como próprios desta, sendo
comuns os adquiridos pelo adulto.
No caso de cessação da união
prematura, o património comum é
partilhado em dois terços para a criança
e um terço para o adulto.
Cessando a união prematura, perde o
direito a partilha o que sendo adulto,
tiver praticado contra a criança acto
que poderia fundamentar o divórcio
nos termos da Lei da Família.
Nos casos de união prematura entre
crianças, o património, que é comum,
será partilhado por igual.

Todas as outras uniões prematuras cessam
mediante requerimento judicial do
Curador de Menores, da criança ou adulto
na união, pai, mãe, padrasto, madrasta,
tutor ou outro representante legal,
qualquer parente na linha recta ou até
terceiro grau na linha colateral.
É aplicável a estas uniões prematuras o
disposto no número 3 do artigo 12.
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A foto do me

PERFIL DE MEMBRO
“…A nossa paixão pelas crianças nasceu porque não podíamos assistir ao sofrimento a
que estavam sujeitas”,
Manuel Conta, Director Executivo da Solidariedade Zambézia em Nampula
A rubrica “Perfil do Membro” do Boletim Elos da
presente edição, presenteia-nos com a Associação
Solidariedade Zambézia de Nampula (ASZ) que
existe desde 1999. É uma Associação que se encontra
localizada na província de Nampula e o seu enfoque
principal são as crianças órfãs e abandonadas pelos
seus familiares. A organização tem 45 membros
espalhados em todo país, dos quais 5 são crianças,
19 são mulheres e 21 são homens. A ASZ fortalece
as Comunidades, lideranças locais, chefes religiosos
através de acções de capacitações em direitos da
criança, Saúde Sexual Reprodutiva de Adolescente e
Jovens (SSRAJ), Violência Baseada no Género (VBG),
participação da criança, nutrição, mecanismos ou
serviços para a protecção da criança e ao acesso dos
serviços acima mencionados, assim como monitora e
advoga ao mesmo tempo. Para sabermos mais sobre
esta organização, o Boletim Elos (BE) trocou “um dedo
de conversa” com o Director Executivo da ASZ, Manuel
Conta; que é também Secretário da Mesa da Assembleia
Geral do ROSC.

BE: Conte-nos em poucas palavras
como surgiu a Associação
Solidariedade Zambézia em Nampula.
MC: A organização foi criada na cidade de Quelimane,
província da Zambézia, em Maio de 1999, por um grupo
de técnicos da área social, que se viram obrigados a
tomar uma atitude perante o sofrimento que muitas
crianças vinham enfrentando por causa do abandono
de seus familiares e devido a guerra dos 16 anos que
provocou muitas mortes, órfãos, desabrigados, fome,
entre outros problemas. Eram crianças vindas de
diferentes distritos da província de Zambézia devido
a guerra e que estavam à procura de um tecto, de um
conforto, de um alimento, portanto, de uma família. As
famílias que vinham com as suas crianças muitas vezes
as abandonavam e, devido a fome e a miséria, fugiam
das suas responsabilidades. A Solidariedade Zambézia
surgiu para responder a esta demanda social e, assim
também, nasceu a nossa paixão e o nosso amor pelas
crianças, particularmente as raparigas que são as que
mais sofrem.

BE: É sabido que a província de
Nampula é extensa, como é que
definiram as áreas geográficas
prioritárias?
MC: Para definir os locais de actuação tomamos como
base a velocidade com a qual nos chega a informação
da violação dos Direitos da Criança nos distritos
e comunidades. Saliento também que os líderes
comunitários assim como o Gabinete de Atendimento
a Mulher e a Criança, os Serviços Distritais de Saúde,
Género, Criança e Acção Social, são nossos aliados, pois
nos informam com antecedência sobre a existência de
casos de violência que envolvam menores. Definimos
como prioritários os distritos de Mecubúri, Murrupula,
Mogovolas, Angoche e cidade de Nampula. Salientamos
que não possuímos parceiros financeiros, trabalhando
apenas com fundos internos, quotas, joias e legados.
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BE: Quais são as principais conquistas
ou progressos alcançados ao longo
destes quase 20 anos de existência?
MC: São várias as conquistas que podemos mencionar
como, por exemplo, o facto de as comunidades
reconhecerem ou verem a ASZ como o seu porta-voz
junto dos seus governos locais, o que significa que eles
reconhecem o nosso trabalho e que, de alguma forma,
estamos a contribuir para aliviar o sofrimento das
crianças e das suas famílias.
Outra questão que penso ser uma grande conquista é o
facto de, com o nosso trabalho, estar a aumentar o número
de denúncias comunitárias dos casos relacionados à
violação dos Direitos da Criança, mais particularmente os
casos de assédio e abuso sexual e de uniões prematuras.
Sentimos que as comunidades para as quais estamos
a trabalhar estão a ter, cada vez mais, a consciência da
necessidade de manter a rapariga na escola até a conclusão
do nível médio e da importância de ela adiar o casamento
para mais tarde, depois dos 18 anos. Por exemplo, deu-se
um caso que no Posto Administrativo de Muite, no Distrito
de Mecubúri, em Nampula onde as mentoras e mestres dos
ritos de iniciação passaram a dar conselhos baseando-se
nos direitos e bem-estar das crianças.
BE: Até que ponto esses resultados
são importantes para vocês?
MC: Para nós são muito importantes porque estamos
a aliviar o sofrimento das crianças e estamos a
contribuir para que elas exerçam os seus direitos como
seres humanos. Estamos orgulhosos do nosso trabalho
e penso que a sociedade também reconhece o que
estamos a fazer. Por exemplo, somos regularmente
consultados pelas instituições dos governos locais e do
governo provincial, bem como, fazemos parte de várias

plataformas e fóruns da sociedade civil tanto ao nível
provincial como nacional na discussão e elaboração de
políticas e programas de referência e com um alto grau
de importância na defesa e promoção dos direitos da
criança. Por exemplo, estamos a participar em quase
todo o processo de elaboração do Anteprojecto de Lei
para Prevenção e Combate às Uniões Precoces e estamos
a influenciar para a implementação da Estratégia
Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos
Prematuros. Fazemos, também, parte de diferentes
plataformas temáticas ao nível da província nas áreas
da segurança alimentar e nutrição, dos observatórios
de desenvolvimento e outros.
Trabalhamos com lideranças
comunitárias, com OCB’s, com
jovens e adolescentes…mas,
também fazemos o rastreio das
despesas públicas.
BE: De entre os vários projectos
desenvolvidos pela Solidariedade
Zambézia, quais são os que mais se
destacam?
MC: A maior parte dos nossos projectos está
relacionada com a área social contribuindo para a
assistência as necessidades mais prementes e básicas
das crianças em situação difícil, por exemplo, temos
ajudado as famílias desfavorecidas com crianças
menores (oferecemos material escolar), ajudamos
famílias que não têm meios de sobrevivência,
capacitando-as em gestão de pequenos negócios, em
mecanismos de protecção social e a registar seus filhos.
Realizamos mesas redondas e conferências da rapariga
nos distritos onde operamos como forma de dar a voz
à rapariga e influenciar os processos de tomada de
decisão a seu favor.
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Outra actividade de relevo é o trabalho de capacitação
em saúde sexual e reprodutiva, violência baseada no
género, como também desenvolvemos actividades
de monitoria e advocacia de políticas públicas para
diferentes grupos nomeadamente, adolescentes e
jovens, Organizações Comunitárias de Base (OCB),
líderes comunitários e comités comunitários de
protecção da criança.
Gostaria de destacar, igualmente, o trabalho que
fazemos na monitoria de políticas públicas onde
incluímos o rastreio da despesa pública direccionada a
área da criança, com foco na rapariga, nutrição e água
e saneamento.
BE: Quais são os principais
constrangimentos, desafios e
progressos que Solidariedade
Zambézia tem enfrentado no seu
trabalho?
MC: Sob ponto de vista institucional, um dos
maiores constrangimentos é a falta de parceiros
financeiros que possam garantir que alcancemos
mais crianças e famílias. Isso de facto preocupa-nos
porque as pessoas ficam sempre a espera de mais e
nos distritos, particularmente os mais distantes da
cidade de Nampula, não há muitas organizações que
se atrevem a realizar o seu trabalho nessas zonas. A
outra preocupação é a falta de instalações próprias de
modo a reduzir as elevadas somas que temos gastado
anualmente em pagamento de rendas e ao risco
constante de aumento do valor da renda por parte dos
proprietários. Isso causa-nos muita insegurança.
Sob a perspectiva de implementação dos nossos
programas destacam-se problemas culturais
prejudiciais à criança, de modo particular às raparigas.
As comunidades ainda “olham” para as crianças como
mulheres, como reprodutoras e que não precisam
de ir à escola. Esta situação é agravada porque ao
nível dos distritos existe um fraco conhecimento dos
Direitos da Criança por parte dos líderes comunitários,
chefes religiosos, matronas e mestres dos ritos de
iniciação, entre outras individualidades influentes
e fraco acesso aos serviços sociais públicos e, os que
existem, não oferecem a qualidade desejada. E isso é
muito preocupante tendo em conta que a província de
Nampula é uma das mais afectadas pelos casamentos
prematuros e outro tipo de violência baseada no
género.
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Nossos Sonhos
Saiba, um pouco mais, sobre os sonhos dos rapazes e raparigas que fazem parte da
Associação Crianças na Sombra, que foi escalada pela equipa do Elos, para perfilar na rubrica
“Nossos Sonhos”, e contar que gostariam de se tornar no futuro.
Rossil da Silva
“Sonho em tornar-me um grande
cozinheiro (chef de cozinha),
para cozinhar e ser conhecido
pelos meus cozinhados” - Rossil
da Silva
Chamo-me Rossil da Silva, tenho 14 anos de idade.
Frequento a 8.ª classe na Escola Primária Completa 16
de Junho de Cumbeza. Vivo com os meus pais e meus
dois irmãos aqui em Cumbeza.
Eu gosto muito de cozinhar. Os meus pais me
incentivam muito para que eu esteja com a empregada
na cozinha a aprender a cozinhar. Um dos pratos que
eu gosto de cozinhar é feijoada a minha maneira. É a
minha maneira porque acrescento um pouco mais de
amor do que quando é a minha mãe ou a empregada
a fazer. Eu tento acrescentar sempre mais alguns
ingredientes para dar um sabor um pouco diferente
do que o habitual. Espero que um dia possa estudar ou
tirar algum curso de culinária e que os meus pais me
ajudem com este curso para cozinhar melhor e ser um
cozinheiro de profissão.

Eu tenho outros sonhos, um deles é ver os direitos
da criança a serem respeitados em Moçambique. Eu
sei que tenho direitos e acho que os meus colegas só
os conhecem de letra. Eu tenho o direito de ter uma
nacionalidade, de estudar, de brincar, de ter saúde e de
muitos outros direitos.
Estes direitos não são respeitados pelos nossos pais e
pelos nossos professores. Na minha escola há falta de
respeito tanto dos professores assim como dos alunos,
pois os mais velhos não respeitam os mais novos e assim
sucessivamente. Eu acho que o Governo devia passar a
fazer inspeção em todas as escolas moçambicanas para
ver de perto o que acontece lá.
Outro assunto que tem me inquietado, tem a ver com
o trabalho infantil e os casamentos prematuros. Acho
que seria bom se existisse uma lei que proibisse os
casamentos prematuros. Nós adolescentes e jovens
devíamos ser ensinados nas nossas casas e nas escolas
que a coisa mais importante que um menino tem a
fazer é estudar para que o seu futuro seja bem diferente
dos meninos e meninas que casam ainda menores.

Aleixa Ibrahimu Daúde

Quando vejo colegas minhas a desistirem da escola por
causa das brincadeiras, fico triste porque sei que um dia se
darão conta da oportunidade que tiveram de estudar para
que seu futuro mudasse mais não fizeram nada por isso.

“Meu sonho é ser engenheira de
construção civil” – declarou Aleixa
Ibrahimu Daúde

Pelo menos os meus pais não violam os meus direitos
como criança, como os outros pais que fazem os seus
filhos pararem de estudar porque tem que ajudar a
sustentar a casa; mandam os filhos para vender em
detrimento da escola, isto não se faz, afinal quem tem
direito de sustentar a casa são os nossos pais.

Chamo-me Aleixa Ibrahimu Daúde. Tenho 15 anos de
idade e frequento a 7ª classe na
Escola Primária 16 de Junho. Vivo aqui em Cumbeza
com os meus irmãos e meus pais.
Tenho um propósito na minha vida, que é de estudar e
terminar o nível médio e posteriormente concorrer para a
universidade aonde gostaria tanto de seguir com o curso
de construção civil e me formar como engenheira dessa
área. Daí gostaria de arranjar um emprego e trabalhar
para ajudar os meus pais com as despesas de casa.
“Quando ando na rua vejo casas e obras mal construídas
e fico triste porque sei que muitas casas são construídas
sem um estudo por parte de engenheiros. Não basta
saber alinhar blocos e dizer que já sabe ou pode

Gostaria de apelar aos pais e encarregados de educação
para que deixem os meninos irem à escola, pois disso
depende o nosso futuro. Ao Governo lanço um apelo
para que crie leis para penalizar os pais e encarregados
de educação que não respeitam os direitos da criança
em Moçambique.

construir, é preciso alicerces bem estudados pelo
engenheiro de construção para que uma casa seja
uma casa durável. Por isso quero ser engenheira de
construção civil para construir casas boas para as
pessoas sentirem-se seguras,” – Arrebatou Aleixa.
Os meus pais são muito importantes para mim, pois são
eles que me ajudam e me dão forças para continuar a
estudar, por isso tenho feito de tudo para não chumbar,
não os quero decepcionar.

Para além disso eles estão a induzir os filhos ao trabalho
infantil, o que devia ser proibido pelo Governo aqui em
Moçambique.
“Lugar da criança é na escola, onde ela aprenderá e
terá conhecimentos que, amanhã, poderá mudar o seu
futuro” - disse Aleixa.
Apelo aos papás, titios para respeitarem os direitos
da criança e ao Governo para proteger as crianças de
Moçambique, pois somos o futuro do país.
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Ashiraf Chaina Américo
“Ser mecânico de carros é o meu
maior sonho” – Ashiraf Chaina
Américo
Meu nome é Ashiraf Chaina Américo. Tenho 17 anos de
idade. Estudo na Escola Secundária Quisse Mavota em
Cumbeza. Também vivo com os meus pais e irmãos.
Gosto muito de carros e o meu sonho é tornar-me
mecânico profissional. Para que o meu sonho se torne
realidade eu gostaria de contar sempre com a ajuda
dos meus pais. Os meus pais têm o dever de pagar os
meus estudos até eu me formar, pois sei que este é um
dos direitos que eu sei que eles irão cumprir na íntegra.
Graças a Deus os meus pais me incentivam para que
eu estude e não ande aí na brincadeira como os outros
meninos da minha escola que vão a escola mais não
entram nas salas de aulas.
Quando volto da escola costumo ir ao vizinho ver como
é que ele trabalha com os carros e eu peço a ele para me
deixar ajudar. Ele deixa-me ajudá-lo e agora já sei como
é que alguns carros funcionam.
“Quando vejo um carro na casa do meu vizinho eu tenho
vontade de trabalhar nele, não consigo me segurar, por
isso quero seguir esta profissão,” – Declara Ashiraf
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Com isto não quero dizer que me descuido dos meu
afazeres de casa, pois tenho ajudado os meus pais
e irmão nas lides da casa. A escola é a coisa mais
importante da minha vida neste momento, por isso
acho que os nossos pais e encarregados de educação
deviam se inteirar mais sobre aonde é que os seus filhos
dizem que vão quando saem de casa com os cadernos,
mas não entram na sala de aulas para estudar. Acho que
os encarregados de educação devem estar mais cientes
da sua obrigação, uma delas é procurar saber se os
filhos estão de facto a ir ou não para a escola.
Os direitos da criança não são muito respeitados na
sociedade moçambicana e até mesmo nas nossas famílias.
Um dos exemplos que eu presenciei tem a ver com a minha
tia, pois esta abandonou a escola cedo para ir ao lar. Isso
não foi bom para ela, pois prejudicou o seu futuro.

percentagem de pessoas que vendem são meninos e
meninas que deviam estar na escola.

E me pergunto: Por que é que ainda não se criou uma lei
para acabar com as uniões ou casamentos prematuros
em Moçambique?

Gostaria de pedir ao Governo que olhasse para a
questão do trabalho infantil com muita seriedade,
porque esta cidade está cheia de meninos que são
vendedores ambulantes e isso devia acabar ou haver
um tipo de punição por parte do Governo. Também
gostaria de pedir ao Governo que pudesse arranjar uma
forma de retirá-los da rua para metê-los nas escolas ou
centros de aprendizagem profissional.

Um outro problema não menos sério tem a ver
com o trabalho infantil em Moçambique, isso me
preocupa bastante, pois noto que nas estradas a maior

Para os meus queridos pais, peço que continuem a
apoiar-me e incentivar-me para que eu possa continuar
com os estudos, para que o meu sonho se concretize.

Ir para o lar cedo e abandonar a escola é muito mau,
são essas uniões prematuras que costumo ouvir falar
constantemente na televisão.

Karina Neusa dos Santos
“Gostaria de ser contabilista, este
é meu sonho” – Karina Neusa dos
Santos

professores encaminhar os alunos para praticar o que
é correcto e a estudar para mudar o futuro das coisas
aqui no nosso país.

Meu nome é Karina Neusa dos Santos. Tenho 16 anos
de idade. Estudo na Escola Secundária Gwaza Mutine,
e ando na 11ª classe. Vivo com os meus pais aqui em
Cumbeza.

Existem muitos problemas no nosso país que precisam
de ser mudados, como é o caso do aumento da
prostituição e das drogas nas escolas. A questão dos
casamentos prematuros que também a cada dia está
a aumentar, casos de raparigas menores forçadas ou
dentro duma união prematura contra a sua vontade, eu
gostaria que os pais ou encarregados de educação não
aceitassem que seus filhos entrassem nos casamentos
prematuros e que criassem condições para os estudos,
pois o lugar da criança é dentro da sua própria família
e não num lar.

Meu sonho é de me formar em Contabilidade. Gostaria
muito de ser contabilista, porque gosto desta formação,
inspiro-me em muita gente que conheço e, que exerce
esta profissão.
“Um dos motivos que me levou a gostar e a querer
ser contabilista de profissão tem a ver com o facto de
gostar muito de fazer contas. Gosto muito da disciplina
de Matemática, é muita lógica ou 1+1= 2 ou não é,
por isso vou lutar até ao fim para conseguir que o meu
sonho se concretize,” – Afirmou Aleixa.
Para que o meu sonho se transforme em realidade conto
muito com a ajuda dos meus pais, eles apoiam-me
muito nesta jornada que também é muito importante
para eles. Com os meus pais eu sei que estou segura,
eles confiam em mim o suficiente e sabem que para

mim a coisa mais importante que eu tenho ou devo
fazer é estudar.
Na escola onde eu estudo, os direitos da criança são
respeitados por isso estou feliz por estudar lá. Gosto
de ver quando os professores se preocupam quando
os alunos não comparecem a escola. Os professores
da minha escola são diferentes, eles querem ver os
alunos a estudarem e a passarem de classe. Oiço
muito as colegas das outras escolas a reclamarem dos
seus professores, da falta de respeito que existe nas
suas escolas e fico triste com isso, pois é dever dos

Aproveito pedir aos pais, titios e encarregados de
educação para respeitarem mais os nossos direitos e
cumprir na íntegra os direitos da criança.
Gostaria de apelar ao nosso Governo para que puna aos
pais e encarregados de educação que não cumprem
com os direitos da criança e que passassem a divulgar
mais informação acerca dos direitos da criança aqui em
Moçambique.
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Notícias dos Membros do ROSC/CECAP
Plataforma da Sociedade Civil debate a cobertura
da protecção social nos trabalhadores da economia
informal
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança - ROSC, participou do
Workshop realizado pela Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para a
Protecção Social (PSC – PS), em Outubro do ano passado em Maputo, com o lema
“Desafios da cobertura da protecção social para os trabalhadores da economia
informal em Moçambique.”
Neste evento participaram organizações da Sociedade Civil, Instituto Nacional de
Segurança Social e os trabalhadores da economia informal para se inteirar, de
perto, até que ponto a protecção social poderia abranger aos mesmos.
OBJECTIVO: debater e estudar as estratégias e métodos de comunicação para
que o trabalhador informal usufrua da cobertura da protecção social.

VSO reflecte sobre o papel dos voluntários na luta
contra os casamentos prematuros e empoderamento
da rapariga em Moçambique
CECAP participou do evento organizado pelo Ministério da Juventude e Desportos,
VSO (Voluntary Service Overseas) e o Conselho Nacional do Voluntariado (CNV),
que decorreu em Maputo, no mês de Dezembro do ano passado e tinha como
lema: “O papel dos voluntários na erradicação dos casamentos prematuros e
empoderamento da rapariga”.
OBJECTIVO: chamar atenção a todos os moçambicanos e principalmente aos
voluntários para que se engajem na luta contra a erradicação dos casamentos
prematuros no país e consciencializar a todos que este fenómeno é nocivo para
Moçambique e África no geral.
Para a realização deste evento contou-se com o apoio da Embaixada da Inglaterra
em Moçambique.

Validação do Relatório Suplementar sobre a
Implementação da Convecção sobre os Direitos da
Criança
Organizações da sociedade civil validaram em Maputo, no mês de Novembro do
ano passado, o Relatório Sombra (Suplementar) sobre os Direitos da Criança. A
Rede da Criança, Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Crianca - ROSC e a
Rede CAME estiveram em frente de todo o processo que envolveu a elaboração do
Relatório da Sociedade Civil.
Para a materialização deste evento contou-se com o apoio estratégico de
parceiros como a Save the Children Moçambique, terre des hommes, World
Vision-Moçambique e Aldeia de Crianças SOS.
OBJECTIVO: validar o Relatório que continha a perspectiva da sociedade civil
sobre a implementação dos Direitos da Criança em Moçambique.
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Representantes da Comissão Nacional dos Direitos
Humanos da África Austral trocam experiências e
sinergias em matérias relacionadas com os Direitos
da Criança
O evento decorreu em Dezembro do ano passado em Maputo, durou três dias
consecutivos e foi organizado pela Comissão Nacional dos Direitos da Humanos
(CNDH), em parceria com a Save The Children Moçambique. O mesmo tinha como
objectivo de acompanhar as acções de fortalecimento das Comissões dos Direitos
Humanos na África Austral em matérias de monitoria dos Direitos da Criança e
também discutir as disparidades que existem nas comissões no que concerne à
implementação das leis sobre os Direitos da Criança.
O seminário reuniu representantes do Governo de Moçambique, do reino de
Eswatini, Malawi, Zâmbia, Noruega, Suécia, Lesotho, África do Sul, Zimbabwe
e Sociedade Civil Moçambicana. Veja as fotografias que marcaram este evento!

Actionaid ausculta petizes sobre o Anteprojecto de
Lei de Prevenção e Combate a Uniões Prematuras
A Actionaid Moçambique em parceria com a CECAP (Coligação para Eliminação
dos Casamentos Prematuros) e vários parceiros estratégicos, realizaram em
Maputo, no mês Outubro do ano passado, a auscultação de rapazes e raparigas
que fazem parte do Parlamento Infantil e professores, sobre o Anteprojecto de Lei
de Prevenção e Combate aos Casamentos, Noivados e Uniões Prematuras.
Membros do Governo, do Ministério do Interior e outras organizações da
sociedade civil, fizeram-se presente neste evento para saber até que ponto os
petizes estão a par da incidência dos casamentos prematuros no país e se tem
algum conhecimento sobre esta Lei que seria discutida e debatida.
Este evento tinha como lema “Por uma Lei contra os Casamentos Prematuros”, serviu
para colher sensibilidades e subsídios dos pequenos para enriquecer o Anteprojecto
de Lei. Para a realização deste evento a Actionaid Moçambique, contou com apoio
da Embaixada do Canadá em Moçambique e de vários parceiros estratégicos.

II Edição do Fórum distrital de género, cultura,
segurança urbana, políticas públicas para raparigas e
jovens na cidade de Maputo
A Associação Sócio-Cultural Horizonte Azul (ASCHA), realizou em Setembro do
ano passado, no Instituto Superior Instituto Superior Mãe de África, a II Edição
do Fórum distrital de género, cultura, segurança urbana e políticas públicas
para raparigas e jovens na cidade de Maputo, sob o lema “Por uma Cultura de
Igualdade de Género que promove a Paz, Segurança e Cidadania de Raparigas
e Jovens,” cujo objectivo principal foi de dar a conhecer os problemas existentes
na cidade de Maputo, desde a insegurança urbana, assédio sexual e violência
sexual que as raparigas e jovens vivenciam no dia-a-dia e juntos tentar encontrar
soluções de como se deve prevenir e que medidas tomar para mitigar ou acabar
com os problemas na cidade de Maputo.
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