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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 Coop, Rua B, N. 247
Maputo – Moçambique
Telefax:. +258-21418753
rosc@rosc.org.mz | www.rosc.org.mz
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Editorial
Caro (a) Leitor (a)
Seja Bem-vindo ao Nosso Boletim Elos! Esta é a nossa primeira edição do ano 2018 e com ele trazemos algumas novidades. Para
este ano o ROSC irá apostar numa maior partilha de informações e de troca de experiências entre os membros e parceiros usando
o espaço proporcionado pelo “Elos” com objectivo de maximizarmos mais o trabalho de cada organização e potenciarmos os
nossos recursos.
Neste contexto, passaremos a ter, em todas as edições, uma rubrica dedicada a criança designada “Nossos Sonhos”. Nesta rubrica,
as crianças falam, na primeira pessoa, sobre as suas preocupações e expectativas, sobre as suas ideias e sonhos. Teremos, também,
outra rubrica dedicada aos membros com a denominação de “Perfil dos Membros” na qual teremos a oportunidade de conhecer
um pouco mais de cada organização, do seu trabalho e do seu sucesso e desafios.
Continuaremos a contemplar artigos de fundo versando sobre diferentes temas de interesse para as organizações da sociedade
civil que trabalham na área da criança, com enfoque na monitoria e advocacia de políticas públicas.
Para esta edição trazemos, como temas de fundo, artigos e reportagens sobre o Trabalho Infantil e Casamentos Prematuros. No
tema sobre Trabalho Infantil fazemos uma abordagem sobre as causas do problema, suas consequências e dados estatísticos,
porque este, é um problema que tem tirado a muitas crianças o sonho e o direito de serem crianças. Para o tema sobre Casamentos
Prematuros, dedicamos uma atenção especial ao processo de auscultação do Anteprojecto de Lei contra Casamentos Prematuros,
Noivados e Uniões Prematuras, um trabalho que a Coligação para a Eliminação dos Casamentos Prematuros está a levar a cabo
em parceria com a Assembleia da República.
Não podíamos terminar a nossa explanação sem agradecer a UNICEF, o nosso parceiro estratégico na materialização desta
publicação.
Queremos, também, convidar a todas as organizações interessadas a partilharem informações através do Boletim “Elos” pois o
espaço é das organizações e não unicamente do ROSC.
A terminar, convidamo-lo (a) a se deliciar com as informações que trazemos especialmente para si, nosso (a) leitor (a).

Muito Obrigado
A Direcção Executiva

Ficha técnica

Membros Fundadores do ROSC

Coordenadora executiva: Benilde Nhalevilo
Ediçao: Laurinda Mandlate
Colaboradores: Filipe Tumbo, Salome Mimbir, Silvana Nhaca
Maquetizacao: Wonderful
Tiragem: 1500

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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Mensagem do Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança (ROSC) Alusiva à Comemoração
da Quinzena da Criança

E

m Moçambique comemora-se anualmente a quinzena
da criança a partir de 01 de Junho, dia internacional
da criança, com o término a 16 de Junho, dia da Criança
Africana. Para marcar a celebração desta efeméride, são
realizadas várias actividades dedicadas à criança em todo
o país. Além de ser um período de celebração, este é um
momento de reflexão sobre os vários problemas que as
crianças moçambicanas enfrentam.

Em cada ano, o dia 01 de Junho é celebrado sob
um determinado lema para a consciencialização e
chamada de atenção a todas as esferas da sociedade
para o assunto da criança. E, para este ano, esta data
é celebrada com o lema: “Vamos pôr ponto final aos
casamentos prematuros”.
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança - ROSC, uma plataforma que congrega várias

organizações da sociedade civil e que trabalha na
área dos Direitos da Criança, vem juntar-se a estas
comemorações, enaltecendo o papel do Estado e do
Governo moçambicano, bem como da Sociedade Civil
nos esforços que tem evidenciado para promover o
respeito dos direitos da criança, sobretudo, no que
concerne ao combate aos Casamentos Prematuros.
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Moçambique ocupa a 10ª
posição ao nível mundial, a 6ª
posição ao nível do continente
africano e a 2ª posição ao nível
da África Austral dos países
com taxas mais elevadas de
Casamentos Prematuros.

Ainda no âmbito da protecção da criança, sobretudo no
que concerne ao combate aos Casamentos Prematuros,
Moçambique possui a Estratégia Nacional de Combate
aos Casamentos Prematuros (2016-2019) que preconiza
várias acções concertadas com a sociedade Civil para a
eliminação deste mal nocivo e, ainda, está em processo
no país a aprovação da nova Lei contra os Casamentos
Prematuros, alinhada a Lei modelo da SADC sobre
Erradicação de casamentos Prematuros e protecção
da Criança em casamento, que recomenda que cada
estado membro deve delinear acções concretas para
colmatar este mal nocivo e ter uma Lei específica contra
os casamentos Prematuros.
Apesar destes avanços significativos em termos de
legislação, as crianças moçambicanas, sobretudo
as raparigas, continuam sendo submetidas aos
Casamentos Prematuros que vêm associados às
gravidezes precoces, o que concorre para altos índices
de ocorrência deste fenómeno.
De frisar que Moçambique ocupa a 10ª posição ao nível
mundial, a 6ª posição ao nível do continente africano e
a 2ª posição ao nível da África Austral dos países com
taxas mais elevadas de Casamentos Prematuros.

Moçambique tem estado a registar avanços significativos
em termos de adopção de instrumentos atinentes
à protecção da Criança, com maior enfoque para a
aprovação da legislação sobre a (i) Promoção e Protecção
dos Direitos da Criança, (ii) a Organização Tutelar de
Menores e (iii) a Prevenção e Combate ao Tráfico de
Pessoas, particularmente Mulheres e Crianças. Destacase, também, a aprovação do Plano Nacional de Acção para
a Criança (2013-2019) o qual tem como uma das metas a
redução dos casamentos prematuros e a implementação
de acções nas várias áreas que resultaram na melhoria
do acesso das crianças aos serviços de saúde, educação,
protecção e aos programas de segurança social básica e
na redução da sua vulnerabilidade.

O Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS, 2011) e uma
análise Estatística sobre os Casamentos Prematuros
realizada em 2015 pela UNICEF, UNFPA e a Coligação
para a Eliminação dos Casamentos Prematuros (CECAP)
apresentam dados estatísticos alarmantes no que
concerne aos Casamentos Prematuros e Gravidezes
Precoces, sendo de destacar
•• 14% das mulheres entre os 20 e 24 anos de
idade casaram antes dos 15 anos e 48% antes
dos 18 anos de idade;
•• 33,2% de raparigas da área urbana e 44,4% da
área rural ficam grávidas antes dos 18 anos;
Os estudos supracitados referem ainda o seguinte:
•• Que o Casamento Prematuro está associado a
um risco significativo de não concluir o ensino
primário e iniciar o secundário.
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•• Que a nível nacional, os filhos de mães
adolescentes são significativamente mais
desnutridos do que os filhos de mais de outras
faixas acima dos 18 anos
•• Que os filhos de mães adolescentes são mais
propensos à mortalidade do que os filhos de
mães de outras faixas etárias
•• Que as raparigas que se casaram antes dos
18 anos, começaram a ter filhos mais cedo
comparativamente as outras raparigas, mas
também, deixaram de ter filhos mais cedo
Perante esta situação que coloca as raparigas
em situação de vulnerabilidade dos Casamentos
Prematuros, o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança exorta:
•• Aos pais e encarregados de educação para que
não submetam as suas crianças aos Casamentos
Prematuros e Uniões Forçadas;
•• Ao Governo moçambicano, a Assembleia
da República e a toda a Sociedade para que
continue a envidar esforços para prevenir e
eliminar os Casamentos Prematuros e os males
que advêm deste fenómeno, garantindo que a
rapariga não se case antes de completar os 18
anos;
•• A toda a sociedade moçambicana para que apoie
a inserção social das raparigas vítimas de fístulas
obstétricas, reduzindo a sua estigmatização no
seio familiar, escolar e comunitário;
•• A Assembleia da República para que aprove uma
Lei de Prevenção e Eliminação dos Casamentos
Prematuros e de Uniões Forçadas e que se retire
o artigo 30 da Lei da Família que permite a união
matrimonial a menores de 16 anos;
•• Ao Estado moçambicano para que se responsabilize
todas as pessoas ou grupos que submetem as
raparigas aos Casamentos Prematuros;
Mais uma vez, o Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança reitera o seu cometimento em
continuar a trabalhar em prol da protecção da criança,
defendendo em todas as suas acções, colocando sempre
como prioridade o superior interesse das crianças.
Pelo Crescimento e Desenvolvimento Harmonioso de
todas as crianças moçambicanas “Vamos Pôr Ponto
Final aos Casamentos Prematuros”.
Maputo, 01 de Junho de 2018
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Trabalho Infantil:

Uma realidade em Moçambique
O

trabalho infantil é uma realidade aqui em
Moçambique e nos remete a questões ligadas à
família, à pobreza, à falta de educação, entre os vários
factores que estão por detrás deste fenómeno. Ele
interfere na escolarização da criança, priva as mesmas
da oportunidade de frequentarem uma escola. O
mesmo exige que a criança combine frequência escolar
com um trabalho excessivamente longo e pesado,
fazendo com que ela perca um dos seus direitos
principais que é o “direito de brincar.”
De acordo com a OIT (Organização Internacional do
Trabalho), é considerado Trabalho Infantil, o trabalho
realizado por crianças abaixo da idade mínima de
admissão ao emprego ou trabalho, estabelecido num
país (OIT, nº138 e nº182).
A DW África noticiou em 2012, que foi levado a
cabo um estudo pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), segundo o qual mais de 1 milhão de
crianças, com idade compreendida entre os 7 a 17 anos
de idade em Moçambique, encontrava-se a trabalhar.
O Relatório do Inquérito Integrado à Força do
Trabalho (IFTRAB), divulgado pelo Ministério do
Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS), diz
que o trabalho infantil em Moçambique veste muita
roupagem e envolve o transporte de mercadorias,
mineração, agricultura, comércio ambulante,
prostituição, expondo as crianças a situações de risco,
tráfico humano.
Activistas e organizações da sociedade civil que
trabalham na área da protecção dos direitos da
criança estão a lutar para assegurar que o trabalho
infantil em Moçambique seja erradicado e que sejam
implementadas medidas para acabar com este
fenómeno. O trabalho infantil é uma realidade no país e
interfere com a escolarização das crianças privando-as
da oportunidade de estudar e se formar.
Zefanias Munguambe, do Ministério do Trabalho, diz
que o Trabalho Infantil é definido como sendo um
trabalho que priva as crianças da sua infância, seu

potencial e sua dignidade. Diz ainda que a actividade
da criança na verdade é de brincar e aprender. Então,
é necessário dar cartão vermelho ao trabalho infantil.
É nesta vertente que o Ministério do Trabalho decidiu
olhar pela criança, principalmente no que concerne à
idade com que o mesmo é empregue, seus direitos no
local de trabalho. Munguambe reitera que é dever do
Ministério saber se o patronato está a cumprir com seus
direitos.
“O Ministério do Trabalho já fez levantamentos sobre
o que se deveria mudar ou fazer para que a Lei do
Trabalho seja conhecida por todos, desde a família,
comunidade, líderes comunitários, enfim, que a lei
chegue a todo o povo moçambicano,” disse.

Existem lacunas na nossa
legislação, pois é necessário
fazer coincidir a Lei de
Família, o Código Civil, a Lei
de Trabalho, para que um não
atropele o outro no que refere
à protecção dos direitos da
criança. É necessário que a
nossa legislação também possa
definir o que são trabalhos
leves e trabalhos pesados
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Munguambe enumerou as piores formas de trabalho
infantil em Moçambique, fazendo referência à
agricultura, silvicultura, garimpo e mineração. Diz
ainda que o trabalho infantil era mais praticado nas
zonas rurais, contudo, o que sucede hoje é que há
um recrutamento de crianças das zonas rurais para
as cidades. Refere que, nos últimos tempos, tem
visto crianças, nos grandes centros urbanos, privadas
dos seus direitos e a trabalhar como vendedores
ambulantes ou a exercerem outras actividades.

crianças, em que não se respeita a idade. Fez referência

esteiras para vender na rua e só retorna à casa às 12

à implementação das convenções internacionais, as

horas, porque as 13 horas tem de estar na escola.

“Se pegarmos o exemplo de Namanhumbir, na
província de Cabo Delgado, iremos encontrar um
número enorme de crianças envolvidas no trabalho
duro, como é o caso da extracção mineira (o garimpo).
Também em províncias como Nampula, Zambézia
e Manica é notável o uso de menores em trabalhos
pesados”, garantiu Munguambe.

trabalhos leves e trabalhos pesados,” disse.

Zefanias afirmou que o governo está a adoptar
estratégias para acabar com o trabalho infantil,
tomando como exemplo a escolarização de toda a
criança até ao 7º ano de escolaridade, a adopção
dos lanches escolares nas zonas rurais para reter as
crianças nas escolas e a capacitação das instituições
e organizações da sociedade civil para a mudança
de comportamento. Também retirar as crianças do
trabalho infantil e enquadrá-las em famílias que
possam dar o afecto e o devido calor, é uma das apostas
do governo moçambicano, garantiu Munguambe.

mesma seja indemnizada.

Já Carla Mendonça, especialista legal da Unicef,
refere que a cada dia crianças são envolvidas no
trabalho infantil em Moçambique, e que mais de 1
milhão de crianças praticam o trabalho infantil com
focos específicos na caça, casas de pasto, mineração
(garimpo), agricultura, entre outros. Aponta ainda a
pobreza crónica na família, a falta de emprego nos
adultos, o impacto do HIV/SIDA, a falta de escolaridade
dos pais (postura, visão), como sendo causas do
trabalho infantil em Moçambique.
Diz ainda que, no exercício do trabalho infantil, há
uma grave violação dos direitos humanos e direitos das

quais Moçambique ractificou e a necessidade urgente
que o país tem de rever a legislação, divulgar as leis e
implementá-las.
“Existem lacunas na nossa legislação, pois é necessário
fazer coincidir a Lei de Família, o Código Civil, a Lei de
Trabalho, para que um não atropele o outro no que
refere à protecção dos direitos da criança. É necessário
que a nossa legislação também possa definir o que são

Por detrás da menina negociante da rua, está uma
menina de olhar triste e inocente que viu o seu direito
de ser criança ser violado. Com apenas quinze anitos já
faz esteiras e as vende para sustentar a família em casa.
“Na escola aprendi sobre os direitos da criança e sei
que tenho direito à educação, à nacionalidade, de ser
protegida contra qualquer violência ou exploração,
mas que fazer, preciso de vender esteiras para ajudar
a sustentar os meus quatro irmãozitos, de comprar

Carla disse ainda que é urgente desencorajar o

material escolar, pagar água e luz da casa, não tenho

empregador a não praticar o trabalho infantil através

como parar de fazer este trabalho,” disse Elisa.

de sanções como pagamentos de multas, fazer o
serviço de inspecção pelo Ministério do Trabalho, retirar
a criança do trabalho infantil caso seja provado que
ela está sendo explorada e criar condições para que a
“Como acabar com o trabalho infantil? Carla diz que,
para acabar com este problema, é necessário que o
governo crie programas de renda familiar, desmistifique
as coisas, isto é, informar a população que ao consentir
com o trabalho infantil também estamos a aceitar que
este mal continue.”
Ainda neste panorama, a equipa do ROSC deparouse com Elisa Laura Chaúque, de 15 anos de idade,
vendedeira ambulante de esteiras. Vive na Matola, mais
precisamente atrás da Escola de Partido, juntamente
com sua mãe, e seus quatro irmãozinhos. A pequena
frequenta a 5º classe, pois começou tarde a frequentar
a escola.
“Segundo me foi contado pela minha avó, o meu pai
abandonou a minha mãe quando eu tinha 2 anos e foi para
Chimoio, de lá nunca mais voltou. A minha mãe também
foi me deixar com a minha avó Carolina em Belavista, e lá
nós não tínhamos condições para eu ir à escola, por isso
estou na 5º classe até agora,” desabafa Elisa.

Elisa está envolvida neste trabalho desde Janeiro deste
ano e diz que não gosta do que faz, mas fazer o quê?
Ela e mais outras crianças vivem esta realidade em
Moçambique.
“Meus vizinhos e adultos, que encontro na rua, dizem
para mim que o que estou a fazer é errado e eu sei que
está errado, mas que fazer, tenho de ajudar a minha
mãe e meus irmãos. Hoje em dia já não tenho tempo
para brincar com as minhas amigas e isso me deixa
muito triste,” disse.
Por isso o ROSC (Fórum da Sociedade Civil para
os Direitos da Criança) levou a cabo, no dia 19 de
Junho do corrente ano, uma capacitação que juntou
membros da CECAP, das Redes Locais de Protecção
da Criança, totalizando um número de 41 pessoas
presentes, dos quais 22 eram homens e 19 eram
mulheres. Juntos reuniram-se para debater as
causas, factores, consequências do trabalho infantil
no país e possíveis soluções. Activistas da protecção
civil constataram que é preciso envolver o governo,
a sociedade, os líderes comunitários, até as próprias
crianças, sobre os seus direitos. O ROSC e membros,
ao se fortalecer nesta matéria, pretendem adquirir
conhecimentos para monitorar e influenciar as

Elisa acorda todos os dias às 5 horas e às 6 horas sai de

políticas públicas, identificando assim as lacunas

casa carregando na sua pequena cabeça três a quatro

existentes na lei vigente em Moçambique.
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José Mateus Nyenda

O exemplo dum futuro à
beira do colapso

P

ovoado da Cantina de Oliveira, localidade de
Camwenje, posto administrativo de Chifunde Sede,
distrito de Chifunde, província de Tete. É neste ponto
onde se localiza o estaleiro da empresa Ching Chong
Madeira, uma firma chinesa dedicada à exploração e
exportação de madeira.
A revista elos escalou o povoado na manhã do dia 12
de Julho, debaixo de chuviscos acompanhados de

ventos leves. O céu estava pintado a cinzento com os
termómetros a marcar 14 graus.
O frio e os chuviscos não foram suficientes para impedir
que José Mateus Nyenda, 15 anos de idade, deixasse a
sua residência na aldeia de Nhimbe, que dista a cerca de
dois quilómetros do estaleiro, para se deslocar ao local
à busca de mais uma empreitada para a satisfação das
necessidades familiares.

O uso de mão-de-obra infantil é
uma realidade no meu regulado.
Crianças abandonam escola e
vão às matas ajudar a cortar
e carregar madeira para as
empresas chinesas
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No estaleiro, as actividades de José Nyenda consistem

Com o dinheiro arrecadado no trabalho, o pequeno

Na conversa que a revista elos manteve com José

na cascagem de toros de madeira de espécie Nkula. Por

José ajuda a família nas despesas domésticas e o

Nyenda foi possível verificar que, na sua contratação,

cada toro descascado, o adolescente recebe 50 meticais.

remanescente usa para suas necessidades, que quando

embora informal, a empresa Ching Chong Madeira não

questionado teve dificuldades de apontá-las.

obedeceu aos requisitos exigidos para a contratação

Tímido e comunicando-se apenas em cinyunguè,
língua predominante no local, José Nyenda contou-

A procura no estaleiro Ching Chong Madeira é maior,

nos que, por dia, consegue limpar quatro a cinco

de tal forma que, para conseguir uma vaga, é preciso

toros. Trata-se duma jornada pesada, visto que exige

chegar muito cedo para ser o primeiro na fila. A

muito esforço físico e impróprio para uma pessoa da

concentração de pessoas que vão à procura de emprego

sua idade.

começa às quatro horas da manhã, três horas antes da

Nunca frequentou o ensino formal, não se comunica em

abertura.

língua portuguesa e nem tem noção de que o trabalho

Assim, todos os dias, José Nyenda levanta cerca das 3.30

pesado que está a fazer pode prejudicar a sua saúde no

da manhã e percorre pouco mais de dois quilómetros

futuro.

até ao ponto onde está montado o estaleiro. Uma vez

Filho de pais agricultores e quarto numa família de
oito irmãos, José Nyenda disse-nos que entrou naquela
maratona laboral convidado pelo irmão mais velho.

seleccionado, a jornada termina por volta das 14/15
horas e regressa à casa onde toma a primeira refeição
do dia.

Começou a exercer esta actividade em 2017 quando

Os gestores da empresa não aceitaram falar à nossa

tinha 14 anos.

revista, contudo, Bento Mastique, líder comunitário

“Estou aqui com mais dois irmãos. Os pagamentos
são feitos todos os dias depois de mais uma jornada
laboral. Os chineses não estabelecem metas, cada

Camwenje, reconheceu que é comum menores da sua
área de jurisdição abandonarem a escola para trabalhar
nas empresas de exploração madeireira.

um faz o que pode e nessa base calcula-se o valor por

Sublinhou que o trabalho de menores ganha espaço

receber”, frisou.

na medida em que conta com apoio dos pais, que

À nossa revista, José Nyenda disse que nunca foi
à escola porque, quando atingiu a idade escolar, o

olham para o cenário como oportunidade para superar
algumas dificuldades económicas.

estabelecimento do ensino, mais próximo, localizava-

“O uso de mão-de-obra infantil é uma realidade no

se numa localidade que dista a 10 quilómetros da sua

meu regulado. Crianças abandonam escola e vão

residência.

às matas ajudar a cortar e carregar madeira para

Anos depois construíram-se salas anexas no seu
povoado, mas não foi possível ser matriculado porque
não tinha o registo de nascimento regularizado.
José Nyenda só teve o registo de nascimento em
2016, quando uma brigada de registos de nascimento
desloca-se a sua comunidade. Nessa altura tinha 13
anos.

as empresas chinesas. Em contrapartida, auferem
subsídios muito abaixo do trabalho que fazem. Tratase de um cenário que nos preocupa bastante. Junto
com o chefe da localidade procurámos sensibilizar os
pais e encarregados da educação para não deixar seus
filhos trocarem a escola por empregos precários nas
empresas madeireiras. Não tivemos sucesso e os nossos
apelos foram ignorados. Aproximamo-nos às empresas

De lá a esta parte não houve espaço para que o

e pedimos para não empregar menores por constituir

menor fosse matriculado no ensino formal porque

infracção legal, mas também fomos ignorados”,

já tinha tarefas específicas que ocupavam grande

lamentou.

parte do seu tempo. Enquanto os irmãos mais velhos

De acordo com o líder comunitário de Camwenje, a

estivessem na machamba a ajudar os pais na lavoura
ou noutras actividades, José Nyenda tinha de ficar
em casa a cuidar dos mais novos. Isso pela manhã.
À tarde, o menor deveria estar nos campos agrícolas
para afugentar macacos e pássaros para não destruir
culturas.

preocupação foi também apresentada ao governador
provincial, Paulo Auade, quando este escalou a
localidade em 2016, mas até ao momento nada de
concreto foi feito. Mesmo com este cenário, Bento
Mastique diz que a luta continua.

de menores para o trabalho, previstos na legislação
laboral nacional. Esta situação torna-se muito mais
grave na medida em que, o trabalho exercido por José
Nyenda consta na lista das actividades mais perigosas
para menores.
De José Nyenda soubemos que, tal como impera a Lei
de Trabalho, os gestores da Ching Chong Madeira não
adoptaram nenhuma medida tendente a proporcionar
ao menor condições de trabalho adequadas a sua idade,
saúde, segurança, educação, formação profissional,
prevenindo quaisquer danos ao seu desenvolvimento
físico, psíquico e moral.
No estaleiro, José Nyenda é ocupado com tarefas
insalubres, perigosas e que requerem um enorme
esforço físico. Contou-nos que nunca passou dum
exame médico que pudesse determinar ou conhecer a
sua robustez física.
José Nyenda e outros menores que desenvolvem
actividades no estaleiro Ching Chong Madeira estão
expostos a todo o tipo de risco. Não têm nenhuma
protecção, alimentação nem equipamento de trabalho.
Apesar dos riscos de contracção de ferimentos ou lesões
serem enormes, o acampamento não possui posto de
pequenos socorros.
Aos quinze anos de idade, sem formação escolar, José
Mateus Nyenda contou-nos que sonha ser motorista
de camiões que fazem o transporte de madeira dos
estaleiros para o porto da Beira. Para tal, sublinha
que, depois de completar a idade admissível para
conduzir viaturas pesadas, vai deslocar-se à cidade de
Tete, capital provincial, para adquirir habilidades para
condução.
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Direitos da rapariga
debatidos em Nampula
N

o âmbito da CECAP (Coligação para a Eliminação
dos Casamentos Prematuros) o ROSC, a Coalizão
e a HOPEM, promoveram, na cidade de Nampula, a
conferência provincial sobre casamentos prematuros,
gravidezes precoces e direitos sexuais reprodutivos.
Sob o lema: “Não Deixemos Nenhuma Criança fora do
Desenvolvimento de África”, o encontro, que teve lugar
no passado dia 20 de Junho, contou com a participação
dos representantes do Governo bem como dos parceiros
de cooperação. A conferência também teve a presença
de líderes comunitários, religiosos e tradicionais,
matronas, conselheiras, pais e encarregados da
educação bem como de raparigas e rapazes.

Recordar que Moçambique é um dos países do mundo
com maiores índices de casamentos prematuros,
gravides precoces e baixos níveis de conhecimento
sobre saúde sexual reprodutiva. Dados estatísticos
indicam que cerca de 48% das raparigas são casadas
antes de 18 anos e 14% das raparigas são forçadas à
vida conjugal antes de completar 15 anos de idade.
Foi a partir desta triste realidade que o ROSC e seus
parceiros decidiram dar voz às raparigas e rapazes de
Nampula para poder expor, de forma livre e aberta,
suas preocupações em relação ao problema.
A conferência serviu para o debate e reflexão sobre os
desafios vivenciados pela rapariga no seu meio social,
sobretudo no capítulo respeitante aos seus direitos.

No fim, os participantes produziram um posicionamento
conjunto e apelaram aos pais e encarregados da
educação, membros do Governo e da sociedade civil no
sentido de tomar um conjunto de medidas visando o
respeito e preservação dos seus direitos.
No que concerne aos casamentos prematuros, os
conferencistas pediram a introdução de programas
que abordam matérias sobre saúde sexual reprodutiva
nas escolas, controle sobre mensagens disseminadas
nos ritos de iniciação, trabalhar com a media na
disseminação de informação sobre saúde sexual
reprodutiva nas comunidades e a criação de programas
sobre o emponderamento da rapariga.
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Os participantes apelaram ainda a criação de leis que
penalizem as uniões forçadas e casamentos prematuros
entre outras medidas.
Na problemática das gravidezes precoces, os
conferencistas entendem que há necessidade de
denunciar os casos de abusos, promoção de programas
radiofónicos sobre saúde sexual reprodutiva nas zonas
rurais, enquanto que no capítulo referente aos direitos
sexuais e reprodutivos, as raparigas e rapazes presentes
no encontro são pela promoção de clubes de raparigas
nas escolas, introdução de brigadas moveis de saúde
nos distritos e nas comunidades para além de promoção
de uso de plataformas móveis para informações sobre
saúde sexual reprodutiva.
Antes da reunião provincial, o ROSC e a CECAP
realizaram duas conferências nos distritos de Rapale
e Mogovolas, na mesma província. Os encontros
contaram com a participação de 74 pessoas, das quais,
53 eram raparigas.
Raparigas de Rapale e Mogovolas estão preocupadas
com a falta de informação e com o fraco envolvimento
do Governo e outros actores sociais nas questões

relacionadas com os direitos sexuais e reprodutivos,
casamentos prematuros e gravidezes precoces. Por isso
aproveitaram estas conferências para expor as suas
preocupações, expectativas e perspectivas em relação
aos direitos das raparigas nos seus distritos e em
Moçambique no geral.
“Nós, raparigas de Rapale, que participamos desta
conferência, constátamos que os professores assediam
alunas e não lhes acontece nada. Há directores que são
cúmplices dos assediadores. Há falta de informação
dos pais e educadores sobre os direitos sexuais e
reprodutivos da rapariga, as meninas grávidas são
tiradas das escolas, a pobreza e baixas condições
financeiras tiram a rapariga da escola”, lê-se no
documento final elaborado por raparigas presentes nas
Conferências distritais de Rapale e Mogovolas.
Por seu turno, os rapazes comprometeram-se a
sensibilizar outros rapazes e homens para respeitarem
os direitos das raparigas para além de promover
debates e palestras visando a sensibilização dos pais e
da sociedade geral.

11

As raparigas de Rapale e Mogovolas encorajam as
meninas de todo o país para que não desistam de
lutar pelos seus direitos que estão consagrados na
constituição.
No final, fizeram um apelo aos actores sociais para que
haja respeito pelos seus direitos e engajamento nesta
luta porque está em jogo o futuro de muitas crianças.
Em termos de resultado, além dos apelos das
raparigas nas conferências distritais, foram partilhadas
experiências entre as raparigas sobre as estratégias e
práticas de acções e actividades com vista à conquista
dos seus direitos.
O Governo local, as OSCs, abriram espaço para que
as raparigas pudessem colocar suas preocupações,
expectativas e perspectivas em relação aos Direitos das
Raparigas nos seus distritos.
Estes eventos tinham como foco contribuir para a
redução dos casamentos prematuros em Moçambique
e foram realizados graças à colaboração de parceiros
da Aliança “Yes, I do”, a qual a PLAN Internacional e
Amplify Change faz parte.

12

B oletim Informat ivo | D ivulgaç ão

Conferência Distrital do Rapaz - Rapale
Posicionamento dos Rapazes - em Rapale

Nós, Rapazes participantes da
Conferência Distrital da Rapariga em
Rapale, constatamos o seguinte:
•• Há falta de informação sobre os riscos dos
Casamentos Prematuros;
•• Existem factores culturais como os Ritos de
Iniciação que contribuem para o aumento dos
Casamentos Prematuros;
•• Existem pais que pensam que se não entregarem
a sua filha para o casamento não terá sorte;
•• Há Assédio sexual nas Escolas principalmente
contra as meninas;
•• Há pressão Social para as raparigas se casarem
cedo;
•• Presença de conteúdos das novas tecnologias
que não são acompanhados de debates e de
orientação adequada;
•• Há maus tratos e falta de condições económicas
que criam condições para os pais levarem as
filhas aos casamentos prematuros;
•• Há um fraco diálogo nas Famílias;

Nós, os rapazes e participantes da
Conferência Distrital da Rapariga em
Rapale, recomendamos ao Governo e a
Sociedade Civil para que:
•• Aumentem do acesso da rapariga à educação;
•• Aprovem a Lei contra os Casamentos Prematuros
e que se aplique para todos aqueles que
incentivam e apoiam os Casamentos Prematuros;
•• Se empodere as raparigas para saberem dizer
não ao assédio sexual;
•• Capacitem e sensibilizem os Líderes
Comunitários e Religiosos;
•• Formem mais activistas comunitários;
•• Trabalhem mais com activistas nos ritos de
iniciação;
•• Eliminem mitos da comunidade que levam
aos casamentos prematuros e gravidezes
prematuras;
•• Fortaleçam a actuação do Sector da Justiça no
combate aos Casamentos Prematuros.

Nós, Rapazes do Distrito de Rapale,
Comprometemo-nos a:
•• Sensibilizar outros rapazes e os homens para
respeitarem os direitos das raparigas;
•• Promover debates e palestras constantes para a
sensibilização dos pais e da Sociedade no geral;
•• Expandir mensagens educativas sobre Saúde
Sexual e Reprodutiva nas Escolas e nas
Comunidades;
Rapale, 16 de Junho de 2016
Obrigado
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Conferência Distrital da Rapariga - Rapale
Posicionamento das Raparigas - em Rapale

Esta conferência tinha como objectivo reflectir em
torno dos seguintes aspectos centrais:
•• Dar voz às raparigas para que elas possam colocar
suas preocupações, expectativas e perspectivas
em relação aos Direitos das Raparigas nos seus
distritos
•• Elaborar o posicionamento das raparigas nos
distritos;
•• Partilhar experiências entre raparigas sobre
estratégias e práticas de acções e actividades
com vista à conquista dos seus direitos;
•• Possibilitar um espaço onde as raparigas possam
dialogar com o Governo Local, com OSC e com
outros actores chave na realização dos direitos
das raparigas.

Nós, raparigas e participantes da
Conferência Distrital da Rapariga em
Rapale, constatamos o seguinte:
•• Os professores assediam as alunas e não lhes
acontece nada. Há directores que são cúmplices
destes professores que assediam;
•• Existem baixas condições económicas e
financeiras que tiram as raparigas da escola;
•• Falta de atendimento policial adequado. Os
Polícias mandam de volta as crianças para os
Líderes Tradicionais ou para as famílias;
•• Há pais que incentivam meninas a fazerem

••
••
••
••

negócios fora de casa e estas acabam sendo
assediadas e vulneráveis;
Há falta de informação dos Pais e Educadores sobre
Direitos Sexuais e Reprodutivos das Raparigas;
Há pais que obrigam as meninas a casarem cedo;
As meninas grávidas estão a ser tiradas da escola;
As raparigas enfrentam violência sexual e
doméstica;

Nós, raparigas e participantes da
Conferência Distrital da Rapariga
em Rapale, comprometemo-nos e
recomendamos o seguinte:
•• Que os professores que assediam e engravidam
as alunas sejam expulsos da escola;
•• Que haja uma Linha Verde para raparigas em
todas as escolas;
•• Que os pais que obrigam as meninas a se
casarem sejam penalizados;
•• Que o Governo apoie as raparigas em material
escolar e lanche escolar;
•• Que as raparigas sejam prioridade de atendimento
no hospital e na polícia em caso de violação;
•• Que sejam mulheres a atender as raparigas nos
serviços de atendimento às raparigas;
•• Que haja mais iluminação nos bairros e nas
estradas para aumentar a segurança nas escolas;
•• Que a idade para entrar nos ritos de iniciação
seja a partir dos 18 anos;

•• A sociedade deve denunciar casos de violação
dos nossos direitos;
•• A sociedade deve dizer não ao casamento
prematuro;
•• É preciso fazer a capacitação dos Líderes
Comunitários sobre Casamentos Prematuros e
Direitos Sexuais e Reprodutivos;
•• O Governo deve continuar a apoiar a causa dos
Casamentos Prematuros;
•• Criar mais oportunidades e Centros de
Atendimento para raparigas vítimas de Violência;
•• Apelamos para a construção de uma casa de
Cultura;
•• Apelamos para a criação de um Clube Feminino
de Futebol;
•• Apelamos para que se aumente escolas nas
zonas rurais;
•• Apelamos para a atribuição de bolsas de estudo
para as raparigas, particularmente aquelas que
são vítimas de Casamentos Prematuros;
•• Que seja aprovada a Lei contra Casamentos
Prematuros e que a mesma penalize todos
aqueles que contribuem para as raparigas serem
casadas prematuramente.
Rapale, 16 de Junho de 2018
“Não deixemos Nenhuma Criança Fora do
Desenvolvimento”
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PERFIL DO MEMBRO

“O nosso foco está nas
crianças órfãs e vulneráveis”

Na rubrica “Perfil do Membro”, a figura de cartaz é a Associação Sócio Cultural Horizonte Azul (ASCHA).
Trata-se duma organização juvenil que congrega maioritariamente mulheres jovens e raparigas que
trabalham em prol da promoção e protecção dos direitos humanos, empoderamento, igualdade de
género em particular das crianças, adolescentes e jovens órfãos e vulneráveis.
A organização também defende a identidade feminista de igualdade onde meninas e meninos têm as
mesmas oportunidades de aceder a recursos materiais e financeiros que garantem a sua autonomia e
melhorem as condições de sujeitas e sujeitos de direitos nas comunidades.

N

a conversa com a nossa reportagem, Dalila
Macuácua, coordenadora-geral da ASCHA, contou
que a organização resulta da união de um grupo de
jovens residentes no bairro de Maxaquene “A”, arredores
da cidade de Maputo, ressentidos com a situação por
que crianças e adolescentes órfãos e vulneráveis
passavam no bairro.
Frisou que, em 2005, o grupo que já desenvolvia actividades
culturais na zona entendeu que podia contribuir na
promoção e no desenvolvimento local através da educação,
formação, comunicação, arte, cultura e advocacia. No
mesmo ano formalizou-se a agremiação.

Para tal, a ASCHA definiu como visão a abordagem de
género e direitos humanos das mulheres jovens para
que exerçam seus direitos livres de qualquer tipo de
violência, opressão e discriminação.
“Iniciámos como uma organização local ou de
base, mas hoje estamos filiados a várias redes de
cariz nacional e internacional. A ASCHA é membro
da Coalização para a Eliminação de Casamentos
Prematuros (CECAP), do Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança (ROSC), Rede criança,
Fórum Mulher, Focamax e Plataforma Maxaquene”,
disse a coordenadora.

O nosso objectivo é contribuir na
redução de gravidezes precoces
e casamentos prematuros nas
comunidades urbanas e rurais
para além de assegurar melhor
informação e comunicação no
capítulo referente à educação
sobre Saúde Sexual Reprodutiva
(SSR), género e violência,
cidadania, participação política
e no empoderamento de jovens
raparigas na comunidade
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Nos seus depoimentos, Dalila Macuácua sublinhou que,
para o desenvolvimento das actividades, a ASCHA conta
com vários parceiros quer ao nível das organizações
da sociedade civil bem como do Governo. São os casos
da administração do distrito municipal KaMaxakeni,
Direcções distritais de Acção Social, Saúde, Educação
e Cultura; da Comissão distrital de Combate ao HIV/
SIDA e de diferentes escolas primárias e secundárias do
distrito.
Ao nível nacional, a ASCHA trabalha com a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC),
Homens para a Mudança (HOPEM) e a WLSA.
“O nosso principal foco é a reabilitação infanto-juvenil,
através da promoção e protecção dos direitos humanos
da população jovem em situação difícil, com o intuito
de levá-lo a atingir o seu horizonte de forma brilhante
e pacífica, sem nenhum confronto com a identidade”,
relatou a entrevistada.
Sobre a escolha de Horizonte Azul como nome
da organização, Dalila Macuácua explicou que
tudo resultou dos objectivos da agremiação que
é providenciar um futuro próspero aos órfãos e
vulneráveis. Daí viu-se no azul uma cor que representa
o céu sem nuvens ou um mar calmo.
“Queremos que as crianças tenham um horizonte, um
caminho lindo e brilhante como o céu ou o mar. Eis a
razão de Horizonte Azul”, explicou-se.
Segundo Macuácua, neste momento, a Associação tem
na sua responsabilidade 220 crianças e adolescentes
e jovens, dos quais 60% são raparigas com idades
compreendidas entre seis aos 18 anos. 30% são
rapazes com idades que variam entre seis e 21 anos e
o remanescente é constituído por mulheres de 21 a 24
anos.
Nessa senda, a ASCHA procura, no seu dia-a-dia,
junto ao grupo alvo, fortalecer o apoio comunitário,
divulgando os instrumentos legais de promoção e
protecção dos direitos da criança, em particular das
crianças órfãs e vulneráveis.
Também está engajada na busca de soluções que
asseguram melhor crescimento e desenvolvimento
da criança em situação difícil, através da assistência
directa aos serviços como é o caso do apoio alimentar,
educacional, saúde, psicossocial e legal.
“O nosso objectivo é contribuir na redução de gravidezes
precoces e casamentos prematuros nas comunidades
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urbanas e rurais para além de assegurar melhor
informação e comunicação no capítulo referente à
educação sobre Saúde Sexual Reprodutiva (SSR),
género e violência, cidadania, participação política e no
empoderamento de jovens raparigas na comunidade”,
explicitou.

Nessa linha, o propósito da organização é manter
laços de parceria com o Governo, a Sociedade Civil e
organizações internacionais a nível do plano estratégico
e do apoio técnico e financeiro com vista à execução
cabal e eficaz das nossas actividades. Aqui, o ROSC
entra como um parceiro fundamental.

Áreas de intervenção

No capítulo referente às actividades, a nossa
entrevistada apontou um conjunto de realizações em
que destaca o programa de apoio directo aos serviços
básicos, educação, saúde, nutrição, saneamento, apoio
psicossocial e geração de renda. Financiado pela FDC
e Engenharia sem fronteira, o projecto beneficiou 200
crianças e adolescentes e jovens órfãs e vulneráveis
integradas em 80 famílias.

A coordenadora-geral da ASCHA disse à nossa
publicação que a organização está a desenvolver vários
projectos onde alguns já foram finalizados e outros em
marcha.
Apontou a “Educação e Amadrinhamento: nossos
sonhos, nossas vozes, nossas escolhas. Raparigas e
Mulheres jovens construindo alternativas de vida”;
“Empreendedorismo e empoderamento económico das
Raparigas e Mulheres jovens”; “Género, SSR/DSR e VBG,
no contexto da Juventude”; “Cidadania e participação
cidadã dos adolescentes e jovens, em particular das
mulheres Jovens e Raparigas nas zonas per-urbanas
e rurais”, como parte das iniciativas concluídas e em
andamento.
A agremiação definiu como grupos alvos prioritários
as crianças, adolescentes e jovens órfãos e vulneráveis,
dentro e fora da escola; crianças chefes de família e
raparigas mães. Também inclui pais, tios, irmãos mais
velhos vivendo com HIV/SIDA para além de fazedores e
implementadores de políticas públicas.
A ASCHA conta com uma equipa composta por 22
membros em que a esmagadora maioria são pessoas que
antes foram beneficiárias das actividades da organização
e hoje, como adultos, estão a prestar seu apoio, a título
voluntário, à organização. São pessoas que, através das
iniciativas humanitárias da ASCHA, formaram-se do
ensino básico até ao universitário dentro e fora do país.

Perspectivas futuras
Segundo Dalila Macuácua, a filosofia da ASCHA
é trabalhar em parceria, pois, acredita que só em
conjunto, poderá haver uma coordenação inteligente,
para melhor identificar, conceder, implementar e
avaliar projectos, políticas, estratégias, com vista à
abordagem mais realística, consensual e sustentável
rumo ao combate à pobreza, desemprego na juventude,
em particular nas Raparigas e Mulheres jovens e a
consequente propagação da delinquência juvenil,
gravidezes precoces, casamentos prematuros, violência
baseada no género, insegurança e de HIV/SIDA.

Em parceria com o Governo do distrito municipal
KaMaxakeni, Universidade Pedagógica e as escolas
secundárias do distrito implementou-se, entre os anos
2011/2016, o Programa “Educação, Nossos Sonhos,
Nossas vozes, nossas escolhas, raparigas e mulheres
jovens. Esta iniciativa permitiu que muitas raparigas
carenciadas concluíssem o ensino secundário e
ingressassem no ensino superior.
No âmbito do Programa de advocacia pela
observância dos direitos Humanos das Crianças,
Raparigas e Mulheres Jovens, a ASCHA, através das
suas beneficiárias, participou em grandes acções de
mobilização e sensibilização dos direitos humanos
das crianças, campanhas, formações, reflexões,
conferências nacionais e internacionais e produção
de vídeos documentários. Estes projectos tiveram o
suporte da Phatyma e da FDC.
“Em 2016, com apoio do ROSC, Terre dês hommes,
a ASCHA, em parceria com as escolas, primárias e
secundárias, criou espaços seguros de cidadania e
liderança feminina. O projecto beneficiou mais de 400
pessoas, das quais 300 raparigas e mulheres jovens e
100 rapazes. No mesmo período, mas com o suporte
do Fórum Mulher e do Programa Diálogo, realizámos
o primeiro Fórum Municipal de Género, Cultura,
Segurança Urbana e políticas públicas fundamentais
para raparigas e mulheres jovens. O evento contou com
a participação de mais de 226 pessoas, das quais 149 de
sexo feminino e 70 de sexo masculino. Também incluiu
autoridades locais, líderes comunitários, religiosos,
tradicionais de ambos sexos”, finalizou.
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Nossos Sonhos

Queremos crescer saudáveis e educados
para melhor definir nossas escolhas
Chamo-me Jaime Mário, tenho 14 anos de idade e
frequento 9ᶛ classe na Escola Secundária Zona Verde, Município
da Matola. O meu sonho é de crescer e ser um bom electricista.
Para que isso aconteça, é preciso que salvaguardem meus
direitos. Como criança tenho direito a protecção, saúde, boa
nutrição, educação e brincar.
Sei também que não basta o apoio dos meus pais. É preciso
evitar males que possam prejudicar o meu crescimento.
Não posso envolver-me no consumo de bebidas
alcoólicas, cigarros, drogas ou a trabalhos pesados. Devo
fazer actividades que contribuam para o meu bom crescimento.
Por isso, apelo aos titios que estão no Governo para mandar tirar
todas barracas que vendem bebidas alcoólicas perto das escolas,
punir os adultos que impedem as crianças de irem a escola para
irem na rua vender ou que abusam das raparigas menores.

Sou Boaventura Fenias Baúle Júnior, 16 anos de idade e estou na 10ᶛ
Classe na Escola Secundária Zona Verde. Sonho crescer saudável, terminar a minha
formação e trabalhar em defesa dos direitos da criança.

Para a concretização do meu sonho é preciso que os meus
pais, meus professores e os titios do Governo protejam meus
direitos e de outras crianças de Moçambique e do mundo.
Os nossos pais devem nos providenciar condições para nós,
como crianças, cultivarmos o nosso conhecimento.
Lamento o facto de alguns pais, a pensar que gostam dos
seus filhos, oferecem telemóveis que permitem o acesso
as redes sociais, internet, whatsap e outras funções, mas
que depois não controlam o que as crianças fazem com
esses telemóveis e que tipos de serviços devem aceder.
Isso faz com que as crianças, em vez de usar os telemóveis
para coisas uteis, aprendam maldades.
Os titios que estão no Governo devem se importar mais
com as crianças para diminuir os índices de mortalidade
infantil, evitar que sejam órfãos e vulneráveis, meninos
de rua, mendigos, dependentes de drogas ou vítimas de
abusos.
Também deve-se punir as pessoas que promovem trabalhos
infantis e casamentos prematuras porque, isso prejudica a
saúde e a educação da criança.
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Sou Brígida Tome Fernandes, tenho 14 anos e frequento
9ᶛ classe. No futuro desejo ser jornalista para dar informação ao povo
moçambicano sobre todas coisas que acontecem no país.
Como criança, sinto-me chocada cada vez que vejo menores da minha
idade desistir da escola para ir a rua vender ou trabalhar para sustentar
seus pais e irmãos. O nosso Governo não pode tolerar este tipo de
coisas, como não pode abrir espaço para aqueles que promovem
casamentos prematuros.
O lugar da criança é na escola. A criança é para estudar e
brincar. A criança não é para cuidar da família, não é para ser
mãe, não é para servir de moeda de troca ou para o pagamento
das dívidas dos seus pais. Isso deve acabar. A polícia deve perseguir as
pessoas que fazem isso e leva-los para cadeia.
Fico muito triste cada vez que vejo crianças mães, adultos que abusam
de menores e não são punidos, crianças a chamar clientes para subir nos
chapas ou a dormir na rua porque não têm abrigo. Mesmo com a pobreza
das famílias, as crianças não nascem para ser submetidas ao sofrimento.
Os adultos devem saber que um dia foram crianças e alguém lhes protegeu
até crescerem. É obrigação deles cuidar dos mais novos.

Chamo-me Irinna Marta, 11 anos, 6ᶛ classe e aluna do Colégio
Pérola de Guava, distrito de Marracuene. A criança merece um
tratamento especial para poder crescer saudável, educada e feliz.
Os pais e outras pessoas mais velhas devem saber respeitar os direitos
da criança. Só uma criança educada, saudável pode crescer, trabalhar e
ajudar a família.
O meu sonho é de ser médica para ajudar salvar vida de crianças, mães
gravidas e outras pessoas adultas. Para que o meu sonhe se concretize
peço aos meus pais que respeitem meus direitos e me deixem crescer
até ter capacidades de fazer as minhas livres escolhas.
Peço aos titios que estão no Governo para que procurem todas pessoas
envolvidas na prática de casamentos prematuros e leva-los para cadeia.
As pessoas que conhecem casos de crianças que foram abusadas e
obrigadas a serem mães devem denunciar porque, ao não fazer é
contribuir na propagação do mal.
O Governo deve acabar com os casamentos prematuros e o trabalho
infantil porque prejudicam o crescimento da criança.
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992 é o número de participantes das Auscultações
Regionais (Sul, Centro e Norte) sobre o
“Anteprojecto da Lei de Prevenção e Combate aos
Noivados, Casamentos e Uniões Prematuras”
Decorreram em simultâneo nos dias 10,11,12, 13 e 14 de Maio deste ano (2018), nas regiões Sul (Inhambane), Centro
(Zambézia) e Norte do país (Nampula), o processo de Auscultação do Anteprojecto da Lei contra as Uniões Prematuras.
O processo de auscultações contou com a participação de cerca de 992 pessoas, subdivididas em categorias a nomear:
parlamentares (a nível central, provincial e municipal), o governo (central e provincial), operadores do sector da
administração e justiça, organizações da sociedade civil, líderes comunitários, religiosos, matronas e líderes dos ritos
de iniciação, estudantes, jovens (rapazes e raparigas) e jornalistas. Para a materialização das auscultações, o ROSC
(Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança), contou com o apoio da Embaixada do Canadá, Visão Mundial,
Plan International, AmplifyChange, Terre des Hommes e CESC (Centro de Capacitação e Aprendizagem da Sociedade
Civil). As audições foram dirigidas por um grupo de consultores constituídos, maioritariamente, por profissionais de
direito. Trata-se dos juízes Hermenegildo Chambal, João Guilherme e da Dra. Cristina Hunguane.

Auscultação Regional Sul do Anteprojecto da Lei de
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Auscultação Regional Sul do Anteprojecto da Lei de
Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos, e
Uniões Prematuras
Para a região Sul do país, o processo de audições decorreu
no passado dia 12 de Maio de 2018, nas instalações
da Assembleia Provincial de Inhambane, cidade de
Inhambane, capital da província do mesmo nome.
A empreitada, cujo objectivo era a busca de subsídios
para enriquecer o conteúdo do Anteprojecto da Lei de
Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes
Precoces, teve como grupo alvo membros do governo
ao nível central e provincial, parlamentares, estudantes,
jornalistas, organizações da Sociedade Civil, lideranças
religiosas e comunitárias, jovens e adolescentes de
ambos sexos entre outros.
O encontro, que contou com a participação de 200
pessoas, teve como facilitadora a Dra. Cristina Hunguane
e a abertura foi incumbida ao Chefe da Secretaria da
Assembleia da República, Orlando Machaieie.
Orlando Machaieie iniciou o seu discurso
contextualizando o processo que culminou com a
elaboração do Anteprojecto bem como da importância
que o mesmo tem para o desenvolvimento do país.
Por seu turno, Cristina Hunguane apresentou o
documento aos participantes e abriu a sessão de
perguntas e debates. Em jeito do encerramento da
sessão, a consultora referiu que a futura Lei traz consigo
uma série de condenações para todos que se envolvem
ou celebram casamentos com menores.
Em nome dos parceiros falou Elisa Langa, da Plan
International. Langa destacou a importância do
Anteprojecto da Lei, pois poderá auxiliar no desenho
de estratégias de combate aos Casamentos Prematuros

que atingem milhares de raparigas.
Apelou maior atenção dos decisores políticos e actores
sociais para a observância dos direitos da criança e da
rapariga. Apontou que a fistula obstétrica, contracção
de doenças de transmissão sexual e HIV/Sida como
parte das graves consequências dos Casamentos
Prematuros no país.
Falando em representação do governador provincial,
Ricardo Nhacuongue, Secretário Permanente de
Inhambane, sublinhou que o acesso à educação básica,
saúde e água potável são elementos fundamentais para
a protecção das crianças.
A Presidente da Comissão dos Assuntos Sociais,
do Género, Tecnologias e Comunicação Social na
Assembleia da República, Antónia Chare referiu que
os Casamentos Prematuros constituem uma grave
violação aos direitos da criança e sublinhou que, apesar
dos progressos alcançados, em termos de aprovação de
políticas e Leis, ainda continuam a se registar, muitos
casos de casamentos precoces.
Chare enalteceu a importância das audições e frisou que
irão contribuir no enriquecimento do Anteprojecto, pois
espelham a realidade das comunidades e enquadramse no seu modo de vida do dia-a-dia. Sublinhou que o
Anteprojecto ainda está em processo, pelo que, há espaço
para se canalizar as contribuições dos diversos actores
com vista o seu aperfeiçoamento. Apelou a necessidade
de todos estarem firme na iniciativa, com vista a alcançar
o objectivo para o qual está sendo proposto.

Benilde Nhalevilo, directora executiva do Fórum das
Organizações da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança (ROSC) referiu que não será possível ter uma
Lei perfeita e que cubra todos os aspectos esperados,
contudo, as auscultações que estão a decorrer ao nível
das regiões Sul, Centro e Norte irão trazer elementos e
conteúdos que reflitam a realidade e o sentimento de
todos moçambicanos.
Nhalevilo falou ainda dos pontos chaves que
constituíram o debate como: o agravamento de penas
para os infractores, a massificação da informação para
o conhecimento da Lei, o trabalho conjunto com os
comunicadores e que a CECAP está aberta para acolher
mais sugestões de trabalho.
Explicou a importância do Anteprojecto para os jovens,
adolescentes e chamou atenção aos mesmos para não
rotularem apenas a pobreza como a causa fundamental
dos Casamentos Prematuros.
Desafiou a todos jovens e adolescentes a divulgarem as
notas do Anteprojecto sem ter de esperar que os outros
o façam. Esta acção deve ser levada a cabo nos bairros,
família, nas escolas.
“A Lei não tem apenas o objectivo de punir, mas também
de educar. É importante que os infractores sejam
responsabilizados e os líderes comunitários deveriam
ser exemplares, tomando a dianteira de todo o processo
para reduzir casos de casamentos prematuros no país”,
disse Benilde Nhalevilo.

Auscultação
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Auscultação Regional Norte do Anteprojecto da Lei de
Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos, e
Uniões Prematuras
Ao nível da zona centro, o processo de auscultações
decorreu na cidade de Quelimane, capital provincial
da Zambézia de 10 a 14 de Maio de 2018. As audições
foram dirigidas pelo juiz João Guilherme na qualidade
de consultor.
Na ocasião, João Guilherme falou da necessidade
de socialização do Anteprojecto, dos passos dados
até aquele momento, os que se seguiriam após as
discussões e a importância que cada um dos grupos
alvo desempenhava em todo o processo.
Aos profissionais da comunicação social, o magistrado
destacou a necessidade de maior socialização do
Anteprojecto para alcançar cada vez maior número,
com enfoque para comunidades rurais onde o

fenómeno é mais frequente e apelou o uso de línguas
locais para maior compreensão do conteúdo da Lei
junto as comunidades rurais.
O consultor apelou as lideranças comunitárias e
religiosas no sentido de usar o seu poder de influência
para consciencializar os pais e encarregados da
educação a evitar a exposição de menores, por via das
tecnologias de informação e comunicação, a conteúdos
que promovam o início precoce da sexualidade activa.
Também falou da necessidade da revisão de idades de
submissão das crianças aos ritos de iniciação, visto que,
vários estudos apontam estas práticas culturais como
um dos principais vectores e de estímulo à Casamentos
Prematuros.

Apontou a baixa escolaridade e a pobreza como parte
das razões que promovem a prática de casamentos
prematuros e sugeriu a criação de mecanismos que
incentivem a educação da rapariga, da sensibilização
das comunidades a deixarem as raparigas irem a
escola para além de incluir temas sobre Casamentos
Prematuro nos curricula do segundo ciclo do Sistema
Nacional de Educação.
As organizações da Sociedade Civil bem como aos
membros dos órgãos do poder decisório, o magistrado
destacou o envolvimento das comunidades para
melhor conhecimento do Anteprojecto e obter a sua
contribuição, redução dos índices de analfabetismo,
controle dos conteúdos dos programas televisivos.

Auscultação Regional Centro do Anteprojecto da Lei de
Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos, e
Uniões Prematuras
As auscultações ao nível da região norte foram dirigidas pelo juiz Hermenegildo Chambal e tiveram lugar na cidade
de Nampula de 10 a 14 de Maio. As audições contaram com a participação de jornalistas de diversos órgãos de
Comunicação Social, líderes comunitários, jovens e estudantes, membros das organizações da Sociedade Civil,
direcções provinciais membros das Assembleia provincial e municipal.
Aos presentes, para além de explicar os contornos do
Anteprojecto e responder as perguntas, Hermenegildo
Chambal levantou várias questões relacionadas com
a interpretação da futura Lei. Muitas das inquietações
apresentadas pelos jornalistas, lideres comunitários,
jovens e alguns membros das Assembleias provinciais,
estavam centralizadas no regime de partilha em
caso de cessação da união prematura, no sentido de
perceber a questão da relevância de culpa; a questão
dos casamentos com recurso a documentos falsos,
no sentido de perceber sobre a responsabilidade da
parte que não tenha conhecimento da falsidade; a
questão do assentimento da criança para a união
prematura; a possibilidade ou não de caução dos
crimes do Anteprojecto; a protecção dos denunciantes
e testemunhas, entre outras perguntas as quais
foram respondidas da seguinte forma: em relação a
questão da culpa releva-se tão-somente em relação ao

adulto e nos casos em que a união cessa não só pela
necessidade legal de sua cessão em virtude de envolver
a criança, mas também, quando se verificam factos
que justificariam declaração de culpa, se o noivado,
casamento ou união fosse conforme com os ditames
da lei. Nesse caso, há um agravamento na perda do
património do adulto;

O noivado, casamento ou qualquer outra união
prematura não pode ser tolerada pelo facto de ter
retirado a criança da pobreza material porque no
fundo, ela a torna vulnerável a riscos iguais ou mais
graves, pelo que mecanismos legais serão sempre
accionados independentemente do que essa união
tenha significado para a situação económica da criança;

Nos casos de documentos falsos, responsabilidade
pela sua falsificação, sem prejuízo das penas do
Anteprojecto, só recairá sobre aquele que os produziu
ou tiver de qualquer forma concorrido para sua
produção ou utilização dos mesmos nos termos gerais
da lei penal (autoria, cumplicidade e encobrimento);

Não é a duração da pena, não somente, que afasta as
pessoas do cometimento do crime, mas a certeza de
que a conduta será sancionada, pelo que importante é
garantir-se a repressão, portanto, a responsabilização,
do que o agravamento das penas. E foi nestes moldes
que o Doutor Chambal encerrou as audições sobre o
Anteprojecto e na ocasião frisou que a Lei irá revogar
disposições com ela desconformes e no que se mostrar
relevante.

A criança não pode dar consentimento porque
justamente por ser criança, não está em condições
de querer e entender o sentido das suas opções nesse
domínio;
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Projecto:
Assistência Técnica para Discussão e Submissão da
Proposta de Lei contra Casamentos Prematuros
Duração: 10 Meses
Financiador: Governo do Canadá
Objectivo: Fortalecimento do quadro legal de protecção da criança com enfoque específico para combate aos Casamentos Prematuros.
Actividades:
•

Realização de três seminários nas regiões Sul, Centro e Norte onde participaram cerca de 600 pessoas entre membros do Governo, Parlamentares,
Organizações da Sociedade Civil ao nível da base, líderes comunitários, religiosos, adolescentes e jovens.

•

Realização de três encontros de auscultação do Anteprojecto de Lei contra os Casamentos Prematuros, nas zonas Sul, Centro e Norte, abrangendo
as 11 províncias do país.

•

Mobilização de diferentes actores ao nível central e local para fazerem advocacia para aprovação da Lei contra os Casamentos Prematuros em
todas as províncias do país.

•

Produção do material informativo sobre o Projecto de Lei para reforçar as acções de advocacia para aprovação da Lei na Assembleia da República

•

Capacitação de 30 facilitadores que estão a orientar as discussões do Projecto de Lei contra os Casamentos Prematuros ao nível das províncias.

•

Encontros com a Ordem dos Advogados, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Associações de Procuradores e Juízes.

•

Elaboração do manual para os facilitadores.

Projecto:
YES, I DO/ Sim, Eu Quero
Duração: Cinco Anos
Parceiros: Plan International, Coalizão e HOPEM
Objectivos: Contribuir para a Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces através da sensibilização e promoção dos Direitos
Sexuais e Reprodutivos para Adolescentes e Jovens, Raparigas e Rapazes.
Local de implementação: Província de Nampula (Rapale, Mogovolas) e cidade de Maputo
Actividades:
•

Elaboração do guião do Anteprojecto de Lei de Prevenção e Combate aos Noivados, Casamentos e Uniões Prematuras.

•

Em parceria com a Solidariedade Nampula, o ROSC firmou acordos de colaboração com as direcções provinciais de Género, Criança e Acção Social e
da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos com objectivo de envolver estas instituições do governo na prevenção e combate aos Casamentos
Prematuros e Gravidezes Precoces ao nível da Província de Nampula.

•

Realização de um encontro técnico para análise e discussão da proposta dos termos de referência, programa e orçamento das auscultações, evento
que contou com a participação e representação das OSC membros da CECAP, nomeadamente PLAN International, YWCA, FORCOM, FDC, ROSC, Visão
Mundial e Assembleia da República (grupo técnico da auscultação do Anteprojecto de Lei contra os Casamentos Prematuros).

•

Apresentação do anteprojecto de Lei de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros. O encontro contou com a participação dos membros da
CECAP, Deputados e Assistentes da 3ª Comissão da Assembleia da República.

•

Desenvolvimento de acções de lobby para aprovação de Lei de contra Casamentos Prematuros.

•

Organização de duas conferências distritais em Rapale e Mogovolas e outra na cidade de Nampula.

•

Formação de provedores de serviços na área de direitos da criança particularmente da rapariga.

•

Monitoria a prestação de serviços públicos na área de provisão dos serviços disponíveis para crianças e raparigas.

•

Realização da quinta conferência nacional da rapariga na província de Maputo.
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Projecto:
Nós Estamos Livres dos Casamentos Prematuros
Financiador: Terre des Hommes
Duração: 18 meses
No presente ano, para o alcance do sucesso do seu plano estratégico, o ROSC, com apoio do Terre des Hommes, está a implementar o projecto Prevenção
aos Casamentos Prematuros III “Nós estamos Livres dos Casamentos Prematuros”. É um projecto implementado na região sul do país e abrange três
províncias, nomeadamente, Maputo, Gaza e Inhambane.
O principal foco deste projecto são os Casamentos Prematuros, por estes constituírem uma grave violação dos direitos humanos e um sério impedimento ao
desenvolvimento individual das raparigas, como também, das comunidades, do país no geral.
Segundo dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS) de 2011, a taxa média nacional de prevalência de casamentos prematuros é de 48% de raparigas que
se casam antes dos 18 anos e 14% que se casam antes dos 15 anos.
Na região sul a situação é preocupante na província de Gaza, onde 50% das raparigas casam-se antes de completar 18 anos de idade. Segue a província de
Inhambane com 39%, Maputo província 26% e Maputo Cidade com 15%.
O projecto prevê abranger cerca de 750 pessoas, das quais 100 servidores públicos, 150 provenientes de organizações da sociedade civil, líderes religiosos e
comunitários e 500 crianças, adolescentes e jovens.

Programa:

Fortalecimento da Sociedade Civil para Participar na Advocacia de
Políticas sobre os Direitos da Criança
Apoio: UNICEF
Duração: Três anos
O ROSC, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), está a implementar um programa cujo
objectivo é garantir a realização e o desenvolvimento efectivo de acções de monitoria e advocacia de Políticas Públicas
a favor da Criança.
É um programa com duração de três anos (2018-2020) e está sendo implementado em seis províncias do país,
nomeadamente, Maputo, Manica, Zambézia, Tete, Nampula e Niassa.
Em termos de eixos temáticos, foca-se em quatro áreas a saber: (i) Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes
Precoces; (ii) Combate ao Trabalho Infantil; (iii) Orçamentação e Direitos da Criança; e (iv) Fortalecimento institucional
das Redes Provinciais sobre os Direitos da Criança.
O programa irá beneficiar seis redes provinciais da sociedade civil que envolverão um total de 200 Organizações da
Sociedade Civil. As suas acções irão incidir nos decisores políticos ao nível dos três poderes do Estado nomeadamente:
Executivo, Legislativo e Judiciário.
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Foi Notícia
Pela positiva

Lançado plano nacional sobre
a mulher, paz e segurança

Olam oferece 100 bolsas
de estudo a crianças
desfavorecidas

A ministra do Género, Criança e Acção Social, Cidália
Chaúque, lançou, em Maputo, o Plano Nacional de
Acção sobre a mulher, paz e segurança 2018-2022, que
visa reforçar as acções do Governo na promoção dos
direitos humanos e igualdade do género.

Cerca de 100 crianças em idade escolar vão beneficiar
de bolsas de estudo, a partir deste ano, no âmbito
de um programa de assistência social da companhia
Olam. O anúncio foi feito, durante a visita de dezenas
de menores à refinaria de óleo alimentar e produção de
sabão da Fasorel na Matola.
As bolsas que serão distribuídas pela Olam são
destinadas, sobretudo, aos filhos dos funcionários da
empresa, mas também a outras crianças desfavorecidas
que enfrentam dificuldades de estudar por diversas
razões. Parte das bolsas inclui os estudos primários até
à formação técnico-profissional.
(In Jornal O País)

O plano integra acções prioritárias a ser implementadas
por instituições do Estado, sociedade civil e parceiros de
cooperação, no âmbito da participação da mulher na
gestão e resolução de conflitos, assistência às mulheres
deslocadas e refugiadas e da prevenção da violência
e abuso sexual, reintegração social e reconstrução no
pós-conflito.
Esta é a razão por que o Governo aprovou vários
instrumentos normativos, como são os casos da Política
do Género e Estratégia da sua implementação, as Leis
de Família, do Trabalho, contra a violência doméstica,
contra a mulher e a Revisão do Código Penal.

IPAJ consciencializa
comunidades sobre o efeito
nefasto dos casamentos
prematuros
Na quinzena da criança, o Instituto de Patrocínio e
Assistência Jurídica (IPAJ) levou a cabo uma série de
actividades, a nível nacional, de sensibilização das
comunidades sobre os casamentos prematuros e o
impacto nefasto que trazem para a sociedade, de modo
a erradicar esse fenómeno.
Foi neste âmbito que o IPAJ decidiu levar informação
às comunidades e centros urbanos sobre o impacto
nefasto que os casamentos prematuros têm para as
crianças, que são o garante do futuro de Moçambique.
(In Jornal Dossier e Factos)

(In Jornal Notícias)

Pela positiva
Ambulância capota e mata mãe
e filha em Manica
Uma paciente e a acompanhante perderam a vida na
sequência do capotamento de uma ambulância afecta
a uma unidade sanitária de Vandúzi, na noite do dia 14
de Junho, na província de Manica.
As vítimas são mãe e filha. Esta fez-se à ambulância
para a acompanhar a progenitora, de 90 anos de idade,
que sofreu uma bicada de cobra.

Funcionários do MINEDH
detidos por corrupção
Seis funcionários afectos à Escola Primária e Completa
de Mutaunha, em Nampula, recolheram aos
calabouços, acusados de falsificação de documentos
e alteração de categorias profissionais com vista a
auferirem, fraudulentamente, salários acima dos que
tinham por direito. Recorrendo a essa artimanha, eles
lesaram o Estado em cerca de dois milhões de meticais.
(In Jornal @ Verdade)

Centro de saúde recorre à luz
A viatura em causa, com a matrícula AEO 438 MC, de velas para fazer partos
socorria a idosa para o Hospital Provincial de Chimoio
(HPC), porque o Centro de Saúde de Manduri não
dispunha de tratamento para a picada de serpente.
Após o acidente, o condutor abandonou as vítimas e
colocou-se em fuga.
(In Jornal @ Verdade)

O centro de saúde de Mahel, no distrito de Magude,
província de Maputo, está há três anos sem energia
eléctrica devido à avaria de duas baterias e do painel
solar que alimentava aquela unidade hospitalar.
(In Jornal o País)

Mais de 300 mil crianças
dedicam-se ao trabalho infantil
na cidade de Maputo
Falando no dia alusivo ao combate às piores formas
de trabalho infantil, o Director do Trabalho na cidade
de Maputo, Jafar Buane, disse que as piores formas de
trabalho infantil no país estão nos sectores de pesca e
agricultura. Entretanto, o sector do comércio informal é
o mais crítico, com cerca de 74% de menores.
“Nós temos uma situação na cidade de Maputo que nos
apoquenta, porque o sector informal é aquele que é
alimentado por crianças. Estamos a falar da faixa etária
dos 7 aos 17 anos. Temos cerca de 300 mil crianças nessa
faixa, na cidade de Maputo, e, dessas, 74,4% estão no
sector do comércio”, disse Jafar Buane, acrescentando
que o trabalho infantil tem o seu contexto e sua
especificidade, variando de região para região, com
destaque para agricultura e pesca, que apesar de não
abrangerem um número elevado de crianças, também
constituem preocupação.
(In Jornal o País)
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