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ROSC

é um Fórum 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
Prezado Leitor/a,

O

ano de 2019 chegou e, esta edição do elos é a
primeira do presente ano! Queremos desde já dar as
boas entradas ao novo ano (2019) aos prezados leitores/
as, que ao longo dos anos vem nos acompanhando
nesta jornada e agradecer pelo feedback positivo.

pessoas e a deslocação de muitas outras para lugares
de refúgio mais seguros e/ou incertos. Para além destas
consequências a calamidade natural provocou ainda
destruição de habitações, escolas, unidades sanitárias,
campos de produção agrícola, fábricas, etc.

Queremos também informar aos prezados leitores/as
que continuaremos a pautar pela nossa linha editorial,
trazendo sempre artigos centralizados a divulgar as

Neste contexto, organizações da sociedade civil
moçambicanas e internacionais se uniram para dar
apoio e assistência as pessoas afectadas por estas
calamidades naturais.

nossas actividades e dos nossos membros em forma de
artigos e informes. Continuaremos como sempre fizemos
nos boletins anteriores, a trazer as nossas rubricas (Perfil
do Membro, Nossos Sonhos, Mensagens, Notícias dos
Membros do ROSC) e, como ainda estamos no primeiro
trimestre, resolvemos presenteá-lo de volta com a
rubrica “Grande Entrevista”, aonde trazemos um dedo de
conversa com Mélanie Houana, rapariga que faz parte
do Parlamento Infantil em Maputo e irá compartilhar
connosco um pouco sobre o trabalho que tem feito e
a sua participação nos debates sobre a Convenção dos
Direitos da Criança ocorrido em Genebra, Suíça, no
corrente ano.
O mês de Março tornou-se um mês incaracterístico para
os moçambicanos, uma vez que no dia 19 do corrente
mês, as províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia e
Inhambane sofreram os efeitos da passagem do ciclone
IDAI, que causou a morte de centenas de milhares de

O ROSC em conjunto com outras organizações da
sociedade civil moçambicanas, juntaram-se e criaram
o Movimento SOS IDAI – Civil para apoiar as vítimas
do ciclone IDAI. O “SOS IDAI - Sociedade Civil” é um
conjunto de cerca de 40 organizações da sociedade civil
que se encontra sediada em Maputo, Sofala, Nampula,
Niassa, Zambézia e Inhambane e iniciou um movimento
de angariação de apoio para os afectados pelo Ciclone
IDAI.
Os nossos irmãos precisam de toda ajuda possível. É
hora de nos juntarmos a esta causa e solidarizarmo-nos
com os nossos irmãos que estão a sofrer e a precisar da
ajuda de todos!
Um pouco de cada um, pode ajudar a muitos,
#UnidosSomosMaisFortesQueoCicloneIDAI !

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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COMUNICADO DE IMPRENSA

A

s províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia e
Inhambane sofreram no passado dia 19 de Março,
os efeitos da passagem do ciclone IDAI, caracterizado
por ventos que atingiram 220 quilómetros por hora
e chuvas fortes, causando a morte de centenas de
milhares de pessoas e a deslocação, para lugares de
refúgio mais seguros e/ou incertos. Para além destas
consequências a calamidade natural provocou ainda
destruição de habitações, em alguns casos de aldeias
inteiras, escolas, unidades sanitárias, campos de
produção agrícola, fábricas, etc.
Desde o começo do desastre humanitário que se
seguiu a sociedade moçambicana e a comunidade
internacional engajaram-se no socorro às vítimas,
quer através da assistência em abrigos provisórios
abertos pelas autoridades, que por meio do provimento
de alimentos, água, medicamentos e outros bens
essenciais. A sociedade civil nacional, através de
pessoas singulares e de organizações que actuam em
diversos domínios, está a ser o espelho de uma onda de
solidariedade a todos os títulos louvável para o auxílio
dos necessitados.
Um conjunto de Organizações da Sociedade Civil
denominadas SOS IDAI – Sociedade Civil que se
encontram sediadas em Maputo, Sofala, Nampula,
Niassa, Zambézia e Inhambane iniciaram um
movimento de angariação de mais apoios para os
afectados pelas catástrofes, devendo trabalhar com
entidades como o Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC) e outras no terreno para fazer
chegar essa ajuda. Entendem, estas organizações, que
o auxílio aos moçambicanos afectados pelos efeitos do
ciclone IDAI deve continuar, pois os seus efeitos se vão
fazer sentir ainda por muito mais tempo.
O Movimento SOS IDAI – Sociedade Civil tem como
principais objectivos: (i) apoiar no mapeamento das
acções levadas a cabo por Organizações da Sociedade
Civil moçambicanas, (ii) evitar a duplicação ou
sobreposição de apoios entre as OSC potenciando e
maximizando da melhor forma os recursos disponíveis
para os grupos e regiões mais necessitadas, (iii) melhorar
a articulação entre as OSC e as entidades governamentais

e municipais e outros actores chave envolvidos no
programa de emergências, (iv) estabelecer mecanismos
públicos e transparentes de prestação de contas para as
OSC que fazem parte do movimento e (v) contribuir para
a elaboração, implementação e monitoria de um plano
ou uma estratégia de apoio de curto, médio e longo prazo
para as regiões afectadas.
De salientar que, entre outras acções concretas, o grupo
planificou e levou a cabo as acções seguintes: aquisição,
angariação de produtos de primeira necessidade
encaminhados ao amplo movimento que resultou em
14 toneladas de alimentos e outros bens encaminhados
à cidade da Beira; recolha (ainda em curso) de material
escolar para alunos do ensino primário, tendo como
meta mínima a angariação de dois mil kits compostos
por cadernos, livros e outros artigos; e angariação de
fundos por via de contributos dos colaboradores de
algumas organizações e junto de outros parceiros e
voluntários.
Ao mesmo tempo que manifestam o seu mais profundo
sentimento de pesar pela morte deconcidadãos e
pelo rasto de destruição que obriga os milhares de
sobreviventesa um recomeço de vida, as organizações
da sociedade civil fazem votos para que a sociedade
moçambicana consolide os seus mais nobres valores,
incluindo a solidariedade, indispensável para sarar as
feridas causadas pelo ciclone IDAI.
Em nome da transparência e da integridade desta
acção de solidariedade o movimento compromete-se
a partilhar, oportunamente, todos os procedimentos e
acções que provierem da iniciativa, incluindo a origem
e aplicação dos valores angariados.
Pelo Movimento SOS IDAI –
Sociedade Civil
Os subscritores (incluem redes e
plataformas):
Os Subscritores (incluem Redes e
Plataformas):
1.
2.
3.
4.

Rede Provincial de Protecção da Criança de
Sofala (SOPROC)
Fundação Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil
(MASC)
Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança (ROSC)
Coordenação para a Mulher no desenvolvimento
(Fórum Mulher)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Centro de Aprendizagem e de Capacitação da
Sociedade Civil (CESC)
Liga das ONGs – JOINT
Fundação para o Desenvolvimento da
Comunidade (FDC)
Fórum Nacional de Rádios Comunitárias
(FORCOM)
Associação Rural de Ajuda Mútua em Sofala
(ORAM)
Centro de Integridade Pública (CIP)
Rede de Comunicadores Amigos da Criança
(RECAC)
Rede da Criança (RDC)
Rede contra o Abuso de Menores (Rede CAME)
Rede de Protecção da Criança (REPROCRINA) –
Nampula
Associação da Criança Boa Esperança (ACABE)
WLSA Moçambique
Movimento de Educação para Todos (MEPT)
Associação Desenvolvimento Sociedade (ADS)
Associação Sociocultural Horizonte Azul (ASHA)
NWETI – Comunicação para a Saúde
Associação da Rádio GESOM
ActionAid Moçambique
Associação Moçambicana para a Promoção e
Desenvolvimento da Mulher – Inhambane –
MAHLAHLE
ESTAMOS-Niassa
SUCESSO-Manica
Levanta-te Mulher e Siga o Teu Caminho
(LeMuSica)
A LAVATSONGO
SOLIDARIEDADE- ZAMBÉZIA
Liga dos Direitos da Criança da Zambézia (LDC)
Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE)
Oxfam NOVIB
Associação Coalisão da Juventude Moçambicana
Rede Homens pela Mudança (HOPEM)
Associação Moçambicana das Mulheres de
Carreira Jurídica (AMMCJ)
ADJIC (Associação para o Desenvolvimento
Integrado de Jovens Comunitários)
AMAI
Associação da África Austral contra o Tráfico de
Menores (SANTAC)
Fanelo Yamina
JUNTOS
EcoSida
Associação Linha Fala Criança
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Com apoio da Oxfam, Agir, Embaixada da
Suécia e a Embaixada dos Países Baixos

Alunos debatem Casamentos Prematuros, Gravidezes
Precoces e Direitos Sexuais e Reprodutivos

O

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
(ROSC) em parceria com a Associação Jovens para
Jovens (AJPJ), realizaram dois (02) debates nos dias 3
e 4 de Março, do corrente ano, na Escola Secundária
de Boquisso, na cidade da Matola. Nestes debates
participaram 99 pessoas, dos quais 55 eram raparigas,
28 rapazes (grupo alvo) e 16 adultos nomeadamente,
professores, membros do conselho directivo da escola,
membros do AJPJ, do ROSC e a Imprensa.
Os debates tinham como objectivo dotar os estudantes
de conhecimento e mecanismos de defesa e protecção
contra os casamentos prematuros e gravidezes
precoces.
Para estes debates os facilitadores da AJPJ, coadjuvados
pela equipa do ROSC começaram por fazer uma
pequena reflexão para perceberem até que ponto os
estudantes tinham entendimento sobre estas matérias.

experimentar coisas e acabam se engravidando e daí
nascem as gravidezes precoces.

estudantes que de forma participativa mostraram o seu
interesse nestas temáticas.

Um outro estudante referiu que as escolas deviam
criar pequenos cantos de aconselhamento sobre
estas temáticas para ensinar os jovens e adolescentes
como se prevenir das gravidezes precoces, doenças
sexualmente transmissíveis e também dos casamentos
prematuros.

Embora os estudantes tivessem algum conhecimento
sobre estas matérias, os mesmos mostraram que
aprenderam mais alguma coisa com este debate
e prometeram que de tudo fariam para replicar e
disseminar estas informações ao resto dos colegas que
não estiveram presentes e à escola no geral.

Por sua vez, as raparigas apontaram os casamentos
prematuros e as gravidezes precoces como sendo o
motivo de desistência escolar por parte das raparigas
e que é urgente que as raparigas sejam ensinadas,
sensibilizadas e consciencializadas sobre os seus
direitos sexuais reprodutivos e saibam que casar cedo
não é solução de seus problemas.

Por último, todos os estudantes pediram a direcção da
escola para que crie espaços separados de rapazes e
raparigas para debaterem assuntos relacionados com
os direitos sexuais reprodutivos, a promoverem espaços
para palestras sobre os casamentos prematuros e
gravidezes precoces e por fim, a formar activistas da
escola para se dedicarem na promoção e divulgação de
mensagens sobre estes assuntos.

Os estudantes daquela escola mostraram que possuíam
um certo conhecimento sobre estas matérias e falaram
das dificuldades e entraves que tem encontrado com a
temática sobre os direitos sexuais e reprodutivos.

“Os líderes comunitários e religiosos, os nossos pais e
a comunidade devem ser sensibilizadas, envolvidas
e formadas nestas matérias para que a prática dos
casamentos prematuros e gravidezes precoces seja
prevenida e posteriormente eliminada no nosso país,”
– frisou uma das estudantes.

Um dos estudantes e participantes dos debates disse
que muitos pais tem tido dificuldade de conversar com
os seus filhos sobre a sexualidade o que tem feito com
que muitos jovens e adolescentes queiram por si só

Com esta percepção os Facilitadores puderam introduzir
e explicar os temas sobre os Casamentos e Gravidezes
Precoces (causas e consequências), Direitos Sexuais e
Reprodutivos (conceito e métodos de prevenção) aos

A direcção da escola agradeceu aos parceiros por terem
criado esta iniciativa de debates sobre estas temáticas
e comprometeu-se a trabalhar de forma conjunta com
os rapazes e raparigas da escola. Comprometeu-se
também a trabalhar com os estudantes no sentido de
faze-los tomar consciência de que o mais importante
é estudar do que começar uma vida sexual cedo e
também a divulgar mais os direitos das crianças nas
escolas.
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Entrevista com
Mélanie Crescência Houana

O

Boletim Elos desta edição brinda-nos
com a rubrica “Grande Entrevista”
aonde estaremos a conversar com a
Mélanie Houana, que é uma activista
social e dá voz e cara ao Parlamento
Infantil da Cidade de Maputo. Mélanie
Crescência Houana foi uma das raparigas
que contribuiu na elaboração do Relatório
Alternativo das Organizações da
Sociedade Civil Sobre a Implementação
da Convenção dos Direitos das Crianças
em Moçambique. Ela nasceu em Maputo
e tem 15 anos de idade. Frequenta a 11ª
Classe na Escola Secundária da Força do
Povo. Vive com os pais e irmãos no Bairro
de Magoanine, na cidade de Maputo.

BE: Em primeiro lugar queríamos saber
quem é a Mélanie e o que é que faz?
MH: Mélanie é uma adolescente como outras
adolescentes da minha idade. Eu tenho pais e irmãos
que tem me apoiado muito na escola e com o trabalho
que tenho realizado no Parlamento Infantil.
BE: Como tem sido a tua relação com
os teus pais e familiares?
MH: A relação com os meus pais e familiares tem sido
uma relação amigável. Eles procuram conversar comigo
acerca de quase tudo. Eu tenho visto e acompanhado
em muitas famílias que muitos pais não conseguem
ter abertura para conversar com os seus filhos. Tenho
acompanhado que muitos pais e encarregados de
educação não tem conversado sobre sexualidade e

outros temas com os seus filhos, o que não acontece
na minha família. Os meus pais são muito abertos para
comigo, eles quebram os tabus.
BE: Fale-nos um pouco sobre a tua
ida a Genebra e o processo pelo qual
a Mélanie passou para participar na
elaboração do Relatório Alternativo
das Organizações da Sociedade Civil
Sobre a Implementação da Convenção
Dos Direitos das Crianças em
Moçambique. Conta-nos como foi que
isto aconteceu?
MH: Nós como Parlamento Infantil, organizamos
visitas distritais em toda província de Maputo. E numa
destas visitas encontramo-nos com a Rede da Criança
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que nos informou que gostaria de nos acompanhar
numa dessas visitas para ver de perto o trabalho que o
Parlamento Infantil tem feito. Eles acompanharam-nos
em visita ao distrito a qual eu faço parte que é o Distrito
Municipal Ka Mavota, aqui em Maputo. E foi justamente
na Administração que os Titios da Rede da Criança
apresentaram o Relatório Suplementar Sobre os Direitos
da Criança que a Sociedade Civil já tinha começado a
elaborar. Durante a apresentação do referido relatório, eu
fui uma das crianças que participou de forma activa nos
debates, no que toca a sugestões e o que eu achava que
devia constar no documento. Depois de alguns dias, o
Titio Narciso da Rede da Criança contactou-me e disse que
gostaria que eu escrevesse alguma coisa que estivesse
enquadrada sobre aquilo que eu achava e pensava que
o Governo devia fazer em relação aos Direitos da Criança
em Moçambique. Assim eu escrevi alguns aspectos que
achei relevantes e que deviam constar como subsídio
no documento. O que eu não sabeia é que eles iriam
usar algumas das minhas ideias para constar do referido
documento. Quando fui participar no encontro da Word
Vision Moçambique, que era um encontro com jovens
e adolescentes para debater os nossos direitos e fiquei
surpresa quando vi o meu nome no relatório lá na Visão
Mundial. O Titio Narciso me explicou o porque das minhas
ideias constarem no documento e perguntou-me se eu
aceitava fazer parte do processo.
BE: Como é que a Mélanie se sentiu
quando soube que foi escolhida para
fazer parte do grupo de raparigas que
iria debater os temas sobre os direitos
da criança em Genebra?
MH: É muito gratificante poder ser a voz da criança em
Moçambique. Eu fui uma das escolhidas para debater
temas que envolviam os nossos direitos e isso me deixou
muitíssimo satisfeita, pois sabia que iria representar a
criança moçambicana, principalmente no que concerne
a melhoria e o bem-estar das crianças moçambicanas.
BE: Como é que os pais da Mélanie
ficaram quando souberam que foi
escolhida para participar deste
processo todo e que iria viajar para
Genebra para representar as raparigas
e crianças de Moçambique?
MH: Eles ficaram com muito orgulho da filha,
pois sempre me apoiaram em tudo e também pelo
trabalho que tenho feito e desenvolvido até então,
pois eu sempre fui uma criança muito activa desde a
escola primária e participava de projetos escolares e de
variados concursos de leitura.

BE: Na comitiva a qual fazias parte,
quantos eram na totalidade?
MH: A nossa comitiva aqui em Moçambique era
composta por cinco meninas e quatro adultas que
pertencem as organizações da Rede da Criança, World
Vision Moçambique e ROSC.
BE: Que temas foram discutidos nas
sessões em que vocês estiveram
inseridas?
MH: Discutimos temas que constavam do Relatório.
Falamos da alimentação, nutrição, saúde, educação,
protecção das crianças e outros temas.
BE: De entre os vários temas
discutidos, qual foi o que mais chamou
a atenção da Mélanie?
MH: Alimentação, saúde e nutrição. Estes temas
mereceram a minha especial atenção porque acho que
os Governantes do mundo deviam fazer de tudo para
estes não faltem a população e não sejam motivo de
mortes e doenças. Por exemplo, para o nosso país devia
ser primordial serem levados em grande consideração
estes itens para a melhoria das condições de vida das
pessoas e principalmente no crescimento das crianças.
BE: Qual foi a reação da Mélanie ao
estar diante de raparigas de outros
países que também iriam debater os
direitos da criança de seus países?
MH: Fiquei muito feliz porque para mim este evento
serviu como uma espécie de intercâmbio e troca de
experiências. Aprendi e apreendi, mas também ensinei.
BE: Queria saber se a língua inglesa
constituiu um empelhiço para
o entendimento das matérias
discutidas?
MH: Quase todos os países que participaram lá tinham
um intérprete para a língua inglesa. No nosso caso, nós
tínhamos um intérprete, mas para mim foi fácil porque
falo e entendo um pouco a língua inglesa. Para mim, foi
fácil participar dos debates e a comunicação fluiu bem.
BE: A Mélanie é activista já a algum
tempo. Depois que voltou de Genebra,
como tem feito para replicar o que
aprendeu?
MH: Sim, eu sou activista do Parlamento Infantil e
represento a província de Maputo. Eu estou a repassar
toda a informação aos meus colegas e aos outros. Na
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semana que regressei da Genebra eu falei com os meus
colegas do Parlamento Infantil sobre o que aprendi lá,
da troca de conhecimentos e experiências com raparigas
de outros países. Com este aprendizado pretendemos
levar a cabo um conjunto de debates, encontros,
núcleos e palestras nas escolas para disseminar esta
informação.
BE: Que lições e experiências tirou
em relação a todo este processo que
envolveu a tua ida a Genebra? O que
de mais valia a Mélanie tirou desta
viagem?
MH: Nesta viagem eu percebi que é pertinente
que o Governo invista na participação da criança em
fóruns grandes como este que tive a oportunidade de
participar, pois é escutando as crianças e considerando
as suas falas que a vida das mesmas pode mudar.
BE: Sabemos de antemão que na
Suíça tiveram um encontro com a
Sua Excelência o Embaixador de
Moçambique, o Sr. Amadeu P.S da
Conceição e outras organizações
internacionais. Gostaríamos que a
Mélanie partilhasse connosco um
trecho do que conversaram.
MH: Na verdade ele queria saber como foi a nossa
experiência ao participar de um evento como aquele.
Nós contamos um pouco daquilo que foi a nossa
experiência em participar num evento grande como
aquele. Contamos-lhe que tivemos uma participação
activa nas sessões que fomos debater e que a
experiência foi bastante boa e positiva, uma vez que
estávamos num país com cultura diferente da nossa.
Também fizemos algumas recomendações ao Governo
Moçambicano.

Eu gostaria em primeiro lugar
que o Governo começasse a dar
a voz e ouvir mais as crianças.
Pude constatar que a criança
de outros países tem mais voz
que nós e gostaríamos que o
Ministério de Género e Acção
Social pudesse ajudar neste
sentido
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BE: Na tua opinião que gostarias de
ver mudado em relação aos vossos
direitos de criança?
M.H: Eu gostaria em primeiro lugar que o Governo
começasse a dar a voz e ouvir mais as crianças. Pude
constatar que a criança de outros países tem mais voz
que nós e gostaríamos que o Ministério de Género e
Acção Social pudesse ajudar neste sentido. É crucial que
as crianças participem em debates de temas que lhes
dizem respeito para que também possa opinar.
BE: Como vê os vossos direitos daqui a
cinco (05) anos, acha que alguma coisa
pode mudar?
MH: Provavelmente acho que os direitos da criança
serão mais conhecidos e haverá uma melhoria no que
toca ao respeito desses direitos. Dizer que a união faz
a diferença, pois se nos unirmos em prol da melhoria
dos direitos da criança pode ser que o bem-estar
das mesmas seja salvaguardado e que nós somos a
mudança deste cenário, pois ela começa connosco.
BE: De certeza que já ouviu falar dos
casamentos prematuros. Qual é a tua
percepção sobre este assunto?

BE: Gostaríamos que a Mélanie
partilhasse connosco as
recomendações que deram durante as
sessões que participaram?
MH: Falamos de alimentação e nutrição aonde o
Governo deve estar mais virado para a agricultura,
pois só investindo na agricultura o nosso país pode
acabar com a fome e a desnutrição crónica no país.
Recomendamos também que o Governo alocasse água
potável para todas as famílias moçambicanas, porque
temos visto que são muitas famílias que tem tido
problemas de falta de água, tanto no campo como nas
zonas urbanas (Maputo) muitas famílias sofrem com a
falta deste precioso líquido.
BE: Como é que a Mélanie olha
para os Direitos das Crianças em
Moçambique? Será que os mesmos
são respeitados?
MH: Não na totalidade. Alguns pais e encarregados
de educação acham que aquilo que as crianças falam

é brincadeira, talvez por causa da idade. É necessário
que a criança dê e tenha voz para se fazer ouvir, não
importando se ela é ou não criança. Todos devemos ser
ouvidos.
BE: Qual é o direito da criança que a
Mélanie acha que é menos respeitado
em Moçambique?
MH: A liberdade de expressão. Eu acho que os
mecanismos usados para a divulgação dos direitos
da criança em Moçambique não tem surtido o efeito
desejado ou são deficitários, dificultando assim o
desconhecimento por parte das crianças dos seus
direitos de criança. Salientar que nem todas as crianças
tem o acesso ao Parlamento Infantil nos bairros ou aos
clubes de raparigas, aonde as crianças podem expor
e falar daquilo que são os seus anseios e problemas.
Alguns pais não deixam os seus filhos participarem
desses debates por recearem que os filhos possam
aprender coisas erradas e lhes faltar com respeito.

MH: Sempre acompanho histórias de casamentos
prematuros aonde os pais entregam as suas filhas para
estas uniões para obterem algum valor em troca ou até
por falta de condições para cuidar das filhas. Por mim
acho que devíamos informar mais sobre o conceito
casamento prematuro, pois acho que muitas pessoas
não têm acesso a informação acerca deste assunto.
BE: Para finalizar, gostaríamos de saber
quais são os sonhos da Mélanie para o
futuro?
MH: Bom, eu acredito muito em mim, por isso
quero fazer três cursos. Gostaria de cursar Engenharia
Petrolífera, Ciências Políticas e Jornalismo. Muitos podem
se perguntar o porque de escolher Engenharia Petrolífera
quando há muitos cursos mais simples de fazer e, eu digo
que sim porque acho que este curso está enquadrado
num dos meus sonhos que tem a ver com o processo todo
que envolve ao estudo de viabilidade de uma área que
tenha o petróleo até a evacuação da população do local
para posterior prospeção do petróleo. No que toca ao
curso de Ciências Políticas, tem a ver com a forma como
eu poderei ajudar na tomada de decisões em relação aos
problemas que envolvem os direitos da criança no nosso
país. Em relação ao curso de Jornalismo só posso dizer
que tenho essa paixão de querer escrever e informar ao
povo moçambicano sobre diversos temas.
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ROSC faz acompanhamento das actividades
realizadas pelas Redes Locais de Promoção e
Protecção dos Direitos da Criança em Tete
Com o apoio da UNICEF Moçambique

O

fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
(ROSC), no âmbito do programa “Fortalecimento da
sociedade civil para participar na advocacia de políticas
sobre os direitos da criança” do Projecto da UNICEF
Moçambique em parceria com a Fundação Apoio Amigo,
realizou no dia 28 de Março deste ano, na Cidade de Tete,
no Hotel VIP, um encontro com a Rede Local de Promoção
e Protecção dos Direitos das Crianças em Tete.
O evento contou com a participação de 20 pessoas
membros das organizações da sociedade civil de
Tete como o Fundo Apoio Amigo (FAA), Gabinete da
Esposa do Governador, IPAJ, Tribunal, Procuradoria e
Educação, Liga dos Direitos Humanos (LDC), Aldeia
SOS, Rádio Moçambique, Parlamento Juvenil, NAFET,
Comité da Mulher e Professor Jovem, Save the Children
International (SCI) e AAAJC.

O encontro tinha como objectivo aferir e avaliar o
desempenho da Rede Local na implementação das
temáticas como Casamentos Prematuros, Trabalho
Infantil e Orçamentação da Criança aprendidas e
apreendidas aquando da formação havida em 2018
e identificar as principais atividades realizadas e
os avanços da rede no que concerne a monitoria e
advocacia das políticas públicas ligadas a área da
criança.
Durante a abertura do evento a Oficial de Programas do
ROSC (Salomé Mimbir), agradeceu a presença de todos
os participantes, especialmente a esposa do Governador
da província de Tete, a Senhora Célia Awade pelo seu
empenho e cometimento em se juntar as organizações
e debater estes temas. Mimbir começou por recapitular
os principais assuntos debatidos na formação havida

em 2018, que teve a ver com as temáticas sobre os
Direitos Humanos, Direitos das Crianças, Casamentos
Prematuros e Trabalho Infantil em Moçambique,
Orçamentação e Direitos da Criança, pedindo as
organizações que mostrassem o trabalho que tem
feito em relação a estas temáticas na implementação
de mecanismos que ajudem a amenizar e disseminar a
informação do que se aprendeu.
As organizações apresentaram as actividades que tem
levado a cabo em relação a temática dos Casamentos
Prematuros e Trabalho Infantil, enfatizando que tem
optado pela advocacia em variadas vertentes, com
é o caso de disseminação de informação sobre os
direitos sexuais reprodutivos, os debates escolares e
nas comunidades sobre os casamentos prematuros,
programas radiofónicos de discussão sobre estas
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temáticas (Direitos das Crianças, Casamentos
Prematuros e Trabalho Infantil) e constataram que
o trabalho infantil e os casamentos prematuros
tem causado a desistência escolar de muitos alunos,
aliados ao não conhecimento dos direitos da criança
em Moçambique. Um outro ponto abordado tem a ver
com a integração de jovens nos cursos profissionais por
forma a servir de alternativa ao fraco sucesso escolar.

Os formandos comprometeramse a consciencializar a
comunidade em matérias
de Direitos Humanos e dar
seguimento a casos de violência,
em particular contra raparigas e
Mulheres, PROPOEM E PEDEM,
RECONHECEM que ainda há
muito trabalho por se fazer.

Mencionaram também que tem feito diligências, aonde
identificaram o Bairro Mateus Sansão Muthemba como
o bairro de maior incidência de trabalho infantil na
Cidade de Tete e por isso, tem realizado vários trabalhos
de consciencialização de pais e encarregados de
educação para acabar com está prática, mostrando a
eles a importância de os meninos estudarem.
Em relação ao tema Orçamentação e Direitos da Criança,
as organizações mostraram-se constrangidas devido a
falta ou fraca disseminação dos Direitos da Criança em
Tete e apontaram que tem levado a cabo nas escolas
a sensibilização dos professores para que ensinem as
crianças sobre os seus direitos de criança, pois há uma
necessidade que elas tem de se apossar destes direitos
que poderão nortear a sua vida.
A maioria dos participantes referiu que encararam
muitos desafios na implementação do aprendido devido
limitação de recursos financeiros para intensificar
acções para a redução dos casamentos prematuros e
do trabalho infantil. Apontaram ainda a resistência das
comunidades às mudanças como um grande problema
para a difusão de informação inerente aos casamentos
prematuros, gravidezes precoces e trabalho infantil.

No seguimento das actividades de monitoria e avaliação à
REPROCRINA (Rede Provincial de Protecção da Criança de
Nampula), composta por várias organizações tais como
a AMACENAMOS, AMPARAR, AMADISU, Associação dos
Crentes para Alívio a Pobreza (ACAP), Associação Cristo
Rei, Associação dos Facilitadores de Desenvolvimento
Comunitário de Nampula (AFDC), AJINA, AJODEMO,
Associação Massumina Al Djama de Nampula, Associação
Solidariedade Zambézia (ASZ) e Save The Children
Moçambique – Delegação de Nampula entre outros,
o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
(ROSC), realizou no dia 11 de Abril do corrente ano, no
Hotel Milénio em Nanpula, um encontro para aferir e
avaliar o desempenho das redes locais na implementação
das temáticas como Casamentos Prematuros, Trabalho
Infantil e Orçamentação da Criança aprendidas e
apreendidas aquando da formação havida em 2018. Para
a materialização deste encontro contou-se com o apoio
da UNICEF Moçambique.
Os formandos comprometeram-se a consciencializar
a comunidade em matérias de Direitos Humanos e
dar seguimento a casos de violência, em particular
contra raparigas e Mulheres, PROPOEM E PEDEM,
RECONHECEM que ainda há muito trabalho por se fazer.
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“Igualdade do Género em Moçambique,
Os Homens Apoiam ou Não,” debatido no
âmbito da Semana da Mulher 2019
Por: Laurinda Mandlate

N

o mundo a mulher vem lutando para que os seus
direitos sejam respeitados e aqui em Moçambique
sem excepção, as mulheres enfrentam as mesmas
lutas. Esta, é uma luta constante e diária das mulheres
moçambicanas que são mais do que a metade da
população, perfazendo cerca de 60% da população em
Moçambique.
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano
lançado pela PNUD (Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento em 2016), o mesmo mostra que
apesar de Moçambique estar a enveredar esforços para
combater as desigualdades, as mesmas acometem
mais as mulheres e raparigas moçambicanas.
Foi neste contexto que a Embaixada do Canadá em
parceria com a Embaixada da França em Moçambique
promoveu no dia 7 de Março do corrente ano, no
Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo,
uma mesa-redonda com o tema “Igualdade do Género
em Moçambique: Os Homens Apoiam ou Não.” Este

encontro juntou a sociedade civil moçambicana,
activistas sociais, jovens, estudantes, académicos e
parceiros de cooperação para juntos debaterem esta
problemática e procurar possíveis soluções, uma
vez que de forma contínua são as mulheres que se
ressentem das desigualdades no mundo.
Sob o tema em debate, os oradores presentes
apresentaram os seus pontos de vista e possíveis
soluções tentando encontrar um meio termo que não
choque com as questões culturais.
A Embaixada de Canadá e Embaixada da França ao
promoverem esta mesa redonda esperavam assim, que
de forma conjunta a sociedade civil, jovens, académicos
e adolescentes encontrassem soluções para descortinar
e desconstruir as desigualdades existentes entre os
homens e mulheres.
Foi nesta senda que o Embaixador da França Bruno
de Klé e a Embaixadora do Canadá em Moçambique

Caroline Deline secundaram na sua intervenção que a
igualdade entre homem e mulher devia ser equilibrada
e preservada em todo o mundo e que a relação entre as
partes devia ser de igualdade e as limitações impostas
as mulheres deviam também ser impostas aos homens.
Afirmaram ainda que para que tal acontecesse havia
necessidade que todos os intervenientes e envolvidos
nesta luta mostrassem um cometimento com a causa.

Na nossa cultura as tradições
diferenciam os rapazes das
raparigas, pois os tratam de
forma diferenciada e isto é mau.
Temos que nos desafiar a nós
mesmos sobre tudo e incentivar a
nós mesmos para que possamos
mudar o nosso pensar
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informar e fazer com que elas tragam consigo valores
que possam repassar.
Por sua vez, Farouk Simango da Coalizão da Juventude
Moçambicana referiu que a igualdade de género devia
ser um foco de principal debate na nossa sociedade, pois
sabe-se que na família aonde há uma construção de
valores e ideias não existe história de menina e menino.
E foi assim que os oradores chegaram a conclusão de
que havia uma necessidade de desconstruir a ideia de
que deve existir dominação entre o homem e mulher.

COMO FAZER PARA QUE HAJA
IGUALIDADE DE GÉNERO?

MUDANDO HOMENS E DESAFIOS
Para Júlio Langa, Pesquisador e Co-Fundador da HOPEM,
actualmente a exercer o cargo de Director Executivo
da mesma Organização, a identidade masculina é
dinâmica. Foi assim como começou a intervenção do
homem que defende as masculinidades na sociedade
moçambicana.
O painelista que trabalha na área de inserção
dos homens referiu que muitos homens quando
questionados ou discute-se o papel dos homens
nas questões de género eles sentem-se acuados e
inseguros, pensando que agindo de tal forma lhes será
tirado o papel de homem na sociedade.
“Os espaços urbanos e no campo o ser homem
é diferente, independentemente de ser ou não
heterossexual ou homossexual, um homem é e sempre
será homem. Sentimos que aqui em Moçambique,
a igualdade de género não existe e é preciso criar
condições para que se possa aprender sobre a
igualdade, e que o mesmo não implica que os homens
irão perder aquilo que é seu por direito,” - Disse Langa.

É preciso aceitar que as coisas
já estão a mudar um pouco em
Moçambique. Existem leis que já
protegem a mulher sobre muitas
coisas. A mulher não é objecto de
estimação e nem é para ser usada
para decorar o interior de uma
casa

Por sua vez, Albachir Macassar, Director Nacional dos
Direitos Humanos e Cidadania, na sua intervenção falou
que a questão do género passa pelo entendimento em
primeiro lugar dos direitos humanos, uma vez que se
pretende que haja equilíbrio na família, aonde já desde
o nascimento tanto os rapazes como as raparigas são
delegadas afazeres desde pequenos, por isso nas
famílias moçambicanas as raparigas devem fazer uma
coisa e os rapazes devem fazer outra.
O orador sugere que a família é como se fosse o núcleo
principal de formação em Moçambique e tem que ser a
primeira a ensinar que todos os filhos independentemente
do sexo são iguais desde pequenos e que tanto um como o
outro pode fazer o trabalho do outro sem excepção.
“Na nossa cultura as tradições diferenciam os rapazes
das raparigas, pois os tratam de forma diferenciada e
isto é mau. Temos que nos desafiar a nós mesmos sobre
tudo e incentivar a nós mesmos para que possamos
mudar o nosso pensar,” Rebateu Macassar.
Sérgio Chuzane da H2N, começou a sua explanação
falando da educação. Referiu que a educação
funciona como uma arma fundamental para vencer os
preconceitos que se prendem a desigualdade do género
que existe no país.
“Há necessidade de educar os homens para enfrentar
o desafio. Os Mídias podem contribuir para que a
igualdade do género se efectue na nossa sociedade,
pois deve ter o objectivo não só de informar como
também de educar,” – rebateu Chuzane.
Chuzane aponta os Mídias como agentes da mudança
deste cenário, aonde devem educar as pessoas que vão

Um dos participantes partilhou a sua opinião e disse
que um homem na verdade não é um líder sem que
uma mulher esteja ao seu lado. Referiu ainda que há
urgência para que a sociedade entenda o que é isto de
igualdade de género na vertente social, pois tem que se
falar de igualdade em pé de igualdade.
Por outro lado, a psicóloga Cândida Muvale também
referiu que as mulheres podem ser machistas, e que há
uma necessidade de se reeducar as pessoas de forma
positiva. Acrescentou ainda que os moçambicanos
precisam entender que só aceitando que as mulheres
podem ter os mesmos direitos que o homem é que
poderá aceitar que haja igualdade de género.
“É preciso aceitar que as coisas já estão a mudar um
pouco em Moçambique. Existem leis que já protegem
a mulher sobre muitas coisas. A mulher não é objecto
de estimação e nem é para ser usada para decorar o
interior de uma casa,” - frisou a Psicóloga.
Os participantes do debate mostraram que tinham
conhecimento sobre o tema em debate e houve várias
intervenções positivas e os mesmos sugeriram que
os organizadores da mesa redonda realizassem mais
palestras, debates, encontros ou seminários com temas
relacionados ao género tais como: i) Divulgação dos
Direitos das Mulheres ii ) Uma Educação Positiva iii)
Desconstrução de ideias de que as mulheres podem
aquilo, mas aquilo não podem.
E por último, os participantes mostraram-se satisfeitos
com os temas discutidos no debate e afirmaram que
somente juntando forças é que se poderiam ultrapassar
estas desigualdades e para que isso se concretize
há uma necessidade de divulgação, educação nas
comunidades, desmistificação dessas teorias que
envolvem as diferenças desde a nascença, de que uma
menina pode isto ou isto não. Necessidade de reeducar
a sociedade no geral sobre as construções sociais.
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Projecto de Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras
Prezado (a) Leitor(a)
Na edição passada do Elos (19) começamos com a divulgação dos artigos que constam do Projecto de Lei de Prevenção e
Combate as Uniões Prematuras e nesta edição (20) continuaremos a divulgar outros artigos a partir de aonde paramos (Artigo
13), dando assim a sequência e seguimento a divulgação do Projecto de Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras.
Confira abaixo os artigos 14 a 24 do Anteprojecto de Lei:

Secção II
Procedimento para Cessação
Artigo 14
(Requisitos formais do pedido)
1. O Curador de Menores ou interessado
que tiver legitimidade, requererá ao juiz,
verbalmente ou por escrito, a cessação da
união, devendo indicar:
a) Identificação e domicílio das partes na
união;
b) As razões que justificam o pedido;
c) O rol de testemunhas, havendo;
d) A existência de filhos ou património,
havendo;
e) Menção sobre se a criança parte da
união, ou os filhos desta, carecem de
especial e urgente protecção;
f) Todas as circunstâncias relevantes para
instrução e decisão da causa.
2. Quando o requerimento seja verbal será
reduzido a auto assinado pelo requerente,
mas em todo caso, será autuado e concluso
ao juiz no prazo de 24 horas.
Artigo 15
(Decisão liminar)
1. O juiz, ouvido sempre o Curador de
Menores, quando não for o requerente,
adaptará, sem audição prévia de qualquer
parte, uma medida cautelar ajustada às
circunstâncias do caso, quando se mostre
necessária e a audição possa prejudicar o
efeito útil da decisão.
2. Se o juiz optar pela adopção de medida
cautelar, a decisão será notificada, para
cumprimento, às partes na união ou aos
legais representantes, ou os que exercerem
sobre a criança poderes equiparados, sob
pena de desobediência

Artigo 16
(Impugnação da decisão liminar)
1. Da decisão que fixar medida cautelar, cabe
reclamação ao juiz que a fixou e também
agravo, mas pode o prejudicado usar dos
dois meios, contanto que não reproduza
num os fundamentos do outro meio.
2. Nem a reclamação nem o recurso podem
suspender a decisão.
Artigo 17
(Conferência)
1. Quando o processo houver de prosseguir, o
juiz designará uma data para conferência, a
qual será dentro de dez dias, para audição
das partes, finda a qual decidirá no prazo
de quarenta e oito horas sobre a legalidade
da união.
2. Se decisão julgar improcedente o pedido,
torna sem efeito a medida cautelar que a
tenha antecedido.
Artigo 18
(Recurso)
Da decisão que declarar procedente o pedido,
cabe recurso nos termos gerais com efeitos
devolutivos.
Artigo 19
(Remessa para procedimento
criminal)
Quando do processo resultarem indícios de
infracção criminal, o juiz, oficiosamente ou a
requerimento do Curador de Menores, ordenará
a extracção de cópias ou certidões que serão
remetidos ao Ministério Público.

Secção III
Medidas cautelares, de
prevenção e de mitigação
das uniões prematuras
Artigo 20
(Medidas cautelares anteriores à
união prematura)
1. Havendo fundada suspeita de que uma união
envolve criança, pode o Juiz, a requerimento
do Curador de Menores ou de interessado
que tiver legitimidade, tomar as seguintes
medidas cautelares:
a) Sustar incondicionalmente o noivado
que haja de acontecer, ou fazer depender
o seguimento deste á comprovação por
documento com força legal ou por qualquer
outro critério legalmente reconhecido,
a idade dos noivos, de todos ou de um
conforme for o caso;
b) Impedir o prosseguimento da instrução do
processo para casamento, ou fazer depender
o seu seguimento da comprovação
inequívoca, nos termos da lei, da idade dos
esposados, de todos eles ou de apenas um,
conforme for o caso;
c) Fazer depender da comprovação nos termos
da lei, da idade das pessoas a unir-se, em
todos os outros casos de união;
d) Quando não haja documento comprovativo
da idade com força legal, instruir sobre
procedimentos concretos a observar para o
seu suprimento, nos termos do n.º 2 do artigo
9 da presente lei;
e) Impedir a união por tempo determinado
não superior a três anos, nos casos em
que, nem por documento nem por outro
critério legalmente reconhecido, se possa
determinar a idade das partes;
f) Obrigar a qualquer pessoa, servidor
público, autoridade tradicional ou
religiosa, a depor ou fornecer informação,
incluindo documentos, que assegurem
decisão criteriosa sobre o processo
pendente.
2. A decisão sobre medida cautelar é notificada
com menção expressa de que o seu
incumprimento importa desobediência.
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Artigo 21
(Medidas cautelares posteriores
a união)
Havendo união envolvendo criança, pode o juiz
a requerimento do Curador de Menores ou de
quem tenha legitimidade:
a) Suspender os efeitos do noivado até
que seja definitivamente comprovada a
idade dos noivos;
b) Impedir o contacto entre os noivos
durante o período da suspensão do
noivado, ou estabelecer condições
específicas sobre as circunstâncias em
que o contacto pode ter lugar;
c) Determinar o arrolamento e nomear
fiel depositário para conservar os bens
doados ao noivo sobre quem incida
dúvida sobre a idade, nos casos em que
haja doação por conta do noivado e
seja um dos noivos adulto, e enquanto
não for provada a idade daquele;
d) Nomear fiel depositário dos bens
doados, havendo, quando a dúvida
sobre a idade dos noivos recaia sobre
ambos, e enquanto não se comprovar a
idade destes;
e) Proibir, nos casos de casamento, a
celebração pelo esposado que não seja
criança, de contrato sobre bens comuns
ou a disposição destes por qualquer
forma, salvo com autorização judicial;
f) Decidir de imediato sobre guarda e
alimentos de menores, havendo;
g) Providenciar pelo regresso seguro da
criança à guarda dos pais, tutor, família
de acolhimento ou a pessoa legalmente
autorizada na guarda da criança, desde
que esta não tenha por qualquer forma
consentido, incentivado ou instigado a
união;
h) Afectar a criança em lar seguro
destinado ao abrigo, cuidados
e sustento de vítimas de união
prematura, quando pelas circunstâncias
se conclua que a criança ficou exposta a
ambiente atentatório a sua saúde;
i) Ordenar prestação de caução mediante
depósito judicial para ressarcimento,
nos casos em que sendo uma das
partes adulta, e por culpa desta, tiver
a criança sofrido dano na sua saúde ou
património;

J) Inibir temporariamente o exercício do
poder parental, remover o tutor ou
retirar a guarda da criança, quando por
sentença, ainda que não transitada em
julgado, se comprove que por qualquer
forma propiciaram a união da criança.
Artigo 22
(Criança carente de especial
protecção)
Para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º
1 do artigo 14 da presente lei, a criança em
união prematura carece de especial e urgente
protecção quando se verifiquem cumulativa ou
singularmente as seguintes situações:
Seja vítima ou corra risco de vir a ser
vítima de violência praticada, seja pelo
parceiro na união ou qualquer outra
pessoa, desde que seja por conta da
união;

Artigo 23
(Programas e incentivos)
1. O Governo estabelecerá programas
orientados a retardar uniões prematuras,
designadamente:
a) Criação de oportunidades para o acesso
à educação primária e secundária,
a cursos de vocação profissional e
outros programas que tornem as
crianças menos vulneráveis as uniões
prematuras;
b) Criação de oportunidades para as
famílias social e economicamente
vulneráveis obterem rendimentos,
através de programas de formação e de
promoção de iniciativas empresariais
locais;
c) Promoção de programas visando o
incentivo e retenção das crianças nas
escolas e medidas de discriminação
positiva das raparigas, com vista a
alargar as oportunidades de educação
destas;

Demande tratamento para preservar ou
restaurar a saúde e lhe seja privado
o acesso aos respectivos serviços,
independentemente de quem dos
mesmos a prive;

d) Promoção de programas de
sensibilização sobre as consequências
das uniões prematuras, junto das
comunidades e famílias vulneráveis;

Por conta da união, tenha um modo de vida
ou se comporte de forma prejudicial a
própria saúde, sem que os pais, tutores,
ou os que sobre ela exerçam poderes
equiparáveis, providenciem pela sua
protecção;
Viva com pessoa acusada, pronunciada ou
condenada por crime praticado contra
ela;
Haja fundado receio de que seja usada
para cometimento de crimes ou
em actividades que ameacem a sua
segurança ou saúde.

2.

e) Criação de fundos locais que
providenciem subsídios de apoio às
famílias vulneráveis, como forma de
incentivá-las a não promoverem ou
aceitarem as uniões prematuras.
Para a materialização dos fins
discriminados no número anterior, o
Governo criará um Fundo de Combate as
Uniões Prematuras.

Artigo 24
(Medidas de mitigação e
intervenção)
O Governo deve adoptar políticas e programas
para mitigar as uniões prematuras.
Entre outras medidas, o Governo deve criar
casas de abrigo e de acolhimento para
a recepção, residência e prestação de
cuidados a vítimas das uniões prematuras.
As casas de abrigo e acolhimento deverão
oferecer condições de segurança para
as crianças acolhidas e eventuais filhos,
e devem proporcionar oportunidades
de formação e desenvolvimento de
actividades de rendimento.
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PERFIL DE MEMBRO
“Nosso maior lema é nos solidarizarmos com o próximo, não importando de quem se trata.” Rosário
Ventura, Coordenador da Fundação Apoio Amigo.
O Boletim Elos desta edição presenteia-nos com a Fundação Apoio Amigo. Esta fundação existe desde o ano 2000.
Ela localiza-se na cidade de Tete, província de Tete e tem o seu foco apoiado num dos pilares da fundação “ajudar
o próximo.” A organização conta com 28 membros activos. A acção da Fundação Apoio Amigo circunscreve-se
a todo o território nacional.
Saiba um pouco mais sobre
a Fundação Apoio Amigo na
conversa que o Boletim Elos teve
com o seu Coordenador Nacional,
o Senhor Rosário Ventura.
BE: Gostaríamos de saber como é que
surgiu a Fundação Apoio Amigo.
A Fundação Apoio Amigo é uma organização não
governamental sem fins lucrativos fundada no ano de
2000, por um grupo de 3 (três) cidadãos de Tete. Este
grupo era liderado por um jovem, na altura com 30 anos,
chamado Mahomed Imran Daud, que se mobilizaram e
solidarizaram-se com a população por causa das cheias
ocorridas naquele ano. O cidadão João Lameiras foi

quem liderou o processo de elaboração dos primeiros
estatutos e o plano de acção que norteou o FAA. O seu
registo oficial, no Ministério da Justiça, data de 2004,
ano em que foram aprovados em Assembleia-Geral
Constituinte os primeiros estatutos que viriam a ser
alterados na VII Sessão da Assembleia-Geral Ordinária,
cuja a publicação no Boletim da República, em 2013
(BR nº 91, III série, de 14/11/2013). Coube ao cidadão
Rosário Ventura Torres, desempenhar as funções de
secretariado até a reestruturação organizacional da
FAA.
Em 2005, surge a primeira oportunidade de parceria
com uma ONG Internacional, através de assinatura de
um MEMO entre a Fundação Apoio Amigo e a Actionaid
Internacional, na altura. Curiosamente, a Doutora

Benilde Nhalivilo junto com o Sr. João Lameiras,
asseguraram que o MEMO se tornasse realidade,
até porque a FAA não tinha nenhuma experiência
em questões ligadas ao Associativismo. Técnica e
financeiramente, foram estes cidadãos exemplares que
possibilitaram que a FAA iniciasse um “trilho” de saber
estar e saber fazer no Associativismo solidário e sem
fins lucrativos. A FAA deve uma parte da sua história e
do que é hoje a estas duas figuras.
Por sugestão da Benilde e Lameiras, em 2007, a FAA
participou, representado por Rosário Ventura no evento
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estratégias tem usado para superar os
obstáculos que tem surgido ao longo
do tempo?
RV: A Fundação Apoio Amigo tem optado em primeiro
lugar buscar o fortalecimento de parcerias com as
variadas instituições humanitárias, públicas e privadas.
Acima de tudo o nosso membro tem se engajado na luta
por aquilo que acreditamos serem os nossos objetivos
primordiais para que a fundação possa continuar a sua
luta.

de dimensão mundial que é o Fórum Social Mundial,
realizado no Daniel Moí International Sport Centre, em
Nairobi, Kenya, sob o lema: “Outro Mundo é Possível.”
Foram 6 dias de experiências contemporâneas de
solidariedade.
BE: Porque a escolha do nome
Fundação Apoio Amigo.
RV: Bom, escolhemos esse nome porque quando
fomos afectados pelas cheias, só nos ocorreu a ideia de
ajudar a qualquer um que se encontrava em situação
de risco sem olhar se era nosso amigo, conhecido ou
desconhecido. A escolha do nome FAA, teve a ver com o
espírito de solidariedade para com o próximo. Foi assim
que nasceu esta fundação, para amenizar os problemas
dos que precisam de ajuda sem pedir nada em troca.
BE: Como é que a FAA tem
desenvolvido as vossas actividades?
RV: Primeiramente o nosso foco esteve virado somente
para as áreas interventivas de contingência no caso
de emergências na provincia, isto é, de 2000 a 2003
olhamos somente neste prisma. De 2004 – 2006, a
aposta foi no fortalecimento Institucional de pequenas
OCBs e grupos cívicos. A partir de 2007, acrescentou
ao fortalecimento institucional intervenções directas
de desenvolvimento social em parceria com actores
comunitários locais, governamentais ou privados em
intervenções com impacto directo e de longo prazo
nos beneficiários para participação na solução dos
seus problemas, através de intervenções baseadas
nos princípios de independência, imparcialidade e
neutralidade.

BE: Como é que o vosso grupo alvo
olha para as actividades que FAA tem
realizado ao longo dos tempos?
RV: O nosso grupo alvo tem visto e recebido o trabalho
que a FAA faz como um contributo para que o seu bem
estar e também demonstramos na forma como fazemos
o nosso trabalho no dia a dia, pois a cada instante nos
cometemos a lutar e defender os direitos humanos e
constitucionais no país e principalmente em Tete.
BE: As vossas acções a quem tem
abrangido ou beneficiado?
RV: A acção da Fundação Apoio Amigo circunscreve-se
a todo o território nacional. Tem sede na Cidade de Tete.
Ao nível dos distritos é representado pelos seus membros
e parceiros locais que apoiam na implementação das
suas intervenções. Tem actualmente estabelecido um
escritório na Vila de Ulóngue e no Distrito de Angónia.
Ao nível nacional, a acção da FAA faz-se sentir através
da sua participação em redes temáticas, plataformas e
coligações.
B.E: Quantos membros têm e quantas
crianças são abrangidas pelas vossas
actividades?
RV: Até ao momento temos 40 membros activos. Em
relação as pessoas abrangidas pelas nossas actividades
a FAA nos últimos 3 anos abrangeu a cerca de cinco
(5.000) mil crianças.
BE: Como todas as organizações a
Fundação Apoio Amigo tem tido
alguns constrangimentos, desafios e
progressos. Como tem feito ou que

BE: A crescente onda dos casamentos
prematuros/uniões prematuras
bem como do trabalho infantil em
Moçambique tem preocupado a
muitas organizações da sociedade
civil moçambicana bem como as
organizações estrangeiras que operam
Moçambique. Qual é a leitura que a
FAA faz sobre estes fenómenos?
RV: Todos nós temos acompanhado que todos
os dias o número de casos de raparigas que estão
nos casamentos prematuros tem aumentado e, é
preciso que todos nós tenhamos consciência que os
casamentos prematuros impelem o progresso das
raparigas em Moçambique. Muitas dessas raparigas são
forçadas a casar com homens mais velhos como forma
de pagamento de dívidas e caem em desgraça e no ciclo
de violência e pobreza. A sociedade civil no geral e o
governo tem enveredado esforços através da criação de
estratégias para mudar este cenário.

BE: Por último, gostaríamos de saber
como é que a FAA olha para o futuro
da vossa Associação?
RV: A Fundação Apoio Amigo olha para o futuro da
Associação com um olhar desafiante, mas cheio de
esperança, olhando sempre sob o ponto de vista das
crises sociopolíticas e financeiras a nível global, pois
Moçambique não ficou por fora da crise económica que
acometeu o mundo. É preciso arregaçar as mangas e
continuar a lutar em prol dos nossos conceitos, das lutas
e pela defesa das nossas causas.
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Nossos Sonhos
A rubrica “Nossos Sonhos” da presente edição, presenteia-nos com os sonhos dos rapazes (Província
de Tete) e raparigas (Província de Manica). Saiba um pouco mais sobre estes petizes que sonham
voar alto e conquistar novos horizontes na vida……
Edvaldo César (Tete)
“Meu sonho é me formar e ser Professor para poder
transmitir conhecimentos para os outros,” - Edvaldo
César.

O Parlamento Infantil é um órgão governamental
aonde se abordam diversos temas que tem a ver com os
direitos da criança, seus problemas e tentar encontrar
soluções para os mesmos.

Chamo-me Edvaldo César e tenho 15 anos de idade.
Nasci aqui em Tete, no distrito de Mutarara. Frequento a
10ª classe na Escola Secundária de Chingodzi na cidade
de Tete.

Os nossos pais, encarregados de educação devem
respeitar os direitos da criança, olhar pela sua saúde e
segurança para que ela cresça e que amanhã se torne
um adulto capaz de fazer o bem para a outra criança.

A minha mãe é professora duma escola primária e
o meu pai é Director da Escola Profissional de Songo.
Acredito que a profissão dos meus pais deve ter
influenciado muito nas minhas escolhas, porque eu
também sonho em me formar e ser professor. Ensinar
e transmitir conhecimentos é que eu gostaria de fazer
no meu futuro.

Para isso o Parlamento Infantil foi criado justamente
para fazer ouvir a voz da criança. É seu dever representar
a criança em Tete e no país (Moçambique), pois aqui a
criança tem menos liberdade para expressar o que ela
sente.

Tenho uma relação saudável com os meus colegas da
escola. Desde a Escola Primária até a Escola Secundária
que estudo com os mesmos colegas e a relação sempre
foi saudável. Sou activista e Presidente do Parlamento
Infantil de Tete.

O Parlamento Infantil tem enveredado esforços para
lutar com um problema grave que vem acontecendo
aqui em Tete, que tem a ver com os casamentos
prematuros e gravidezes precoces. Nós temos levado
a cabo pequenas reuniões nas comunidades e
ensinamos que as crianças devem ir à escola aprender
para que amanhã sejam formadas e tenham algum

futuro. Também ensinamos como evitar uma gravidez
precoce e o que são os casamentos prematuros e suas
consequências.
Quero apelar aos pais, encarregados de educação,
governo para que os Direitos da Criança sejam
difundidos em todo país, porque acredito que ainda
existem crianças que não conhecem os seus direitos.

Inês Tojó (Manica)
“Sonho em me formar e defender as causas das crianças
que sofrem de violência doméstica em suas casas.
Quero ser activista social para defender as causas das
crianças como eu, que não conseguem ter voz em casa,”
afirma Inês Tojo.
Meu nome é Inês Tojó e tenho 11 anos de idade,
nasci nesta província e vivo actualmente no Centro de
Acolhimento da LeMuSiCa (Levante-se Mulher Siga
ao Seu Caminho), na cidade de Chimoio. A LeMuSiCa
combate a todas as formas de violência e luta pela
igualdade de direitos humanos, em particular de
crianças, raparigas e mulheres desfavorecidas
nomeadamente, através da educação cívica e
divulgação.
Eu vim parar no Centro de Acolhimento da LEMUSICA,
por sofrer de maus tratos. Aprendi aqui na LEMUSICA
que os problemas que eu passei estão ligados a
violência doméstica. Para mim, estar a viver neste

centro é gratificante porque ninguém me trata mal.
“Viver no centro da LeMuSiCa foi a melhor coisa que
me aconteceu, porque sofria de maus tratos e abusos
por parte da minha madrasta e do meu pai que, calado
consentia que os abusos acontecessem de forma
contínua.
“Quando cheguei a LeMuSiCa, fui muito bem acolhido
pelas Titias e por outras raparigas como eu que também
aqui vivem. Agora voltei a estudar aqui na escola da
LeMuSiCa e voltei a creditar que é possível sonhar” –
disse Inês.
O meu sonho é de me tornar uma grande activista
social para ajudar a recolher e a resgatar crianças órfãs
ou crianças sobreviventes de violência em suas casas.
Eu acredito se divulgassem mais os direitos das crianças
nas escolas e nas comunidades a violência contra as
crianças diminuiria.
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Clayton Pedro Banda (Tete)
“Ser um bom comunicador é meu maior sonho. Gosto
de ser radialista e me comunicar com as pessoas, com o
público e sentir o seu calor” – afirmou Clayton.

aonde eu estudava que era a Escola Francisco Manyanga
e na altura eu estava na 9ª classe e felizmente eu fui um
dos escolhidos.

Chamo-me Clayton Pedro Banda e tenho 17 anos. Sou
estudante de Engenharia Eléctrica na Escola Superior
Politécnica de Tete. Também sou apresentador de
programas infanto-juvenis na rádio Moçambique e
na Televisão de Moçambique aqui em Tete. Meu pai
chama-se Pedro Banda e a minha mãe é Maria Unuária
Xequeta Banda. Os meus pais apoiam-nos muito. São
pais presentes para mim e para os meus irmãos.

Lá na Rádio Moçambique explicaram-nos que queriam
novos apresentadores para o programa “Mundo
Sem Segredos”, que estava parado e que queriam
apresentadores para voltar a por o programa no ar.

Quando abracei a carreira de apresentador de rádio,
logo percebi que era o que eu mais queriafazer.
“Faço programas infanto-juvenis já a cinco (05) anos
na rádio da televisão a sensivelmente (03) três anos. Eu
não me vejo a fazer outra coisa que não seja comunicar,”
- rebateu Clayton.
Para chegar aonde estou agora tive que me esforçar
muito, porque são muitas as dificuldades, nada é fácil,
tudo ganha-se com muito esforço. Eu fui recrutado
pela Rádio Moçambique para fazer os programas,
eles iam para as escolas para escolher estudantes que
se destacam, isto é, desde os melhores estudantes,
voluntários e activistas sociais. Eles foram até a escola

Dos oito (08) estudantes escolhidos, apenas fiquei eu
que persisti. Na verdade, eu não me via a fazer estes
trabalhos de rádio, mas eu estava curioso em saber se
ia me dar bem ou não. Depois de dois meses a Rádio
Moçambique deu-me o trabalho e a minha primeira
tarefa foi apresentar a rubrica do programa infantil
“Roda Alegre” e foi dai que comecei a despertar o gosto
por radio e de certa forma deixou-me a pessoa mais
aberta e social do que antes.
Em relação a televisão eu nunca pensei que um dia seria
apresentador de televisão. A minha mãe ouviu dizer que
a TVM de Tete estava a recrutar apresentadores para a
televisão e ela incentivou-me a me alistar e assim foi.
Depois de muito trabalho o Titio Didinho começou a
formar-me e eu também ensaiava em frente ao espelho
quase todos os dias para aperfeiçoar um pouco a minha

técnica, porque descobri que apresentar um programa
de rádio é diferente da apresentar um programa na
televisão.
Foi dai que a minha história na televisão começou.
A área da comunicação é o meu maior sonho, pois eu
já não me vejo longe dos microfones e das cameras. É
um prazer enorme informar ao povo moçambicano. Eu
estou mais confortável na radio, pois há mais interacção,
harmonia e mais calor com o publico do que a televisão.

Margarida Luís (Manica)
“Quando me formar, quero ser Enfermeiro. Gosto
de ajudar as pessoas, principalmente as crianças,” segredou-nos Margarida
Meu nome é Margarida João Luís e tenho 14 anos de idade.
Frequento a 7ª classe na Escola Primária Vila Nova, aqui na
cidade de Chimoio. Perdi os meus pais, sou órfã de pai e
mãe. Tenho um irmãozinho que se chama David e juntos
vivemos aqui no Centro de Acolhimento de LEMUSICA.
Viemos parar aqui neste centro (LEMUSICA) devido
ao sofrimento e aos maus tratos que eu e o meu
irmãozinho passávamos, enquanto estivemos a
viver com a nossa tia Joana (Nome fictício). Ela nos
maltratava muito e só podemos agradecer a Deus por
termos tido a oportunidade de ser acolhidos neste
centro para órfãos como nós.
“É na LEMUSICA aonde voltei a sonhar de verdade! Eu já
não sabia o que era brincar, o que era sorrir, porque para
mim estas coisas já não existiam,” - contou Margarida.

Aqui na LEMUSICA, aprendi que tenho direitos como
criança e que os encarregados de educação e os pais
tem que respeitá-los. Aprendi a saber conviver, a
saber fazer as coisas. Hoje estou a aprender o curso de
costura, a fazer estampagem e acima de tudo voltei
a estudar.
Agora já estou a estudar, pois quando eu vim parar aqui
na LEMUSICA em 2016, não estava a estudar. Hoje, eu
estou feliz porque ninguém me maltrata e acima de
tudo voltei a escola e estou a frequentar a 7ª classe.
Quando eu crescer e me formar quero ser enfermeira
para ajudar os doentes, principalmente as crianças
que necessitam de cuidados especiais nos hospitais.
Gostaria também de fazer o trabalho que a Tia Cecília
faz. Eu acho que vale a pena ser activista social para
ajudar as pessoas que precisam realmente de ser
ajudadas, pois eu sei que o nosso país precisa de muitos
médicos e enfermeiros.

Aqui na LEMUSICA vivo feliz com o meu irmãozinho
David, que também estuda aqui na escolinha. Eu e o
meu irmão tivemos muita sorte de sermos resgatados
pela LEMUSICA. Muito obrigado à Associação
LEMUSICA.
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Notícias dos Membros do ROSC/CECAP

CECAP discute Planificação Anual (2019)
A Coligação para a Eliminação do Casamentos Prematuros, representada pelas
organizações-membros como a Plan International Mozambique, Save The
Children, Rede da Criança, RECAC e o próprio ROSC, encontram-se no passado
dia 28 de Fevereiro do corrente ano, nos escritórios do Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança (ROSC), em Maputo, para a planificar e a delinear as
Estratégias de Advocacia e Comunicação da CECAP a usar no corrente ano (2019).

No âmbito das relações de cooperação entre a SOPROC
e o World Education/Bantwana
Prince Mulondo, Director Geral da World Education/Bantwana visitou a Rede de
Protecção da Criança de Sofala (SOPROC) em Março do corrente, no âmbito das
relações de cooperação estratégica para a implementação do Projecto FCC e a
iniciativa DREAMS, financiada pela USAID, com o objectivo de reduzir as infecções
e o impacto socioeconómico do HIV-SIDA em crianças, órfãs e vulneráveis (COVs) e
também para melhorar, apoiar as mesmas as suas cuidadoras.
Esta visita enquadra-se na ajuda que a World Education/Bantwana tem vindo a
fazer em apoiar e fortificar as relações entre os dois e acima de tudo impulsionar
os Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI).

Assembleia Ordinária da Associação Crianças na
Sombra
A Associação Crianças na Sombra realizou no dia 9 de Fevereiro do corrente ano,
a II Assembleia Ordinária Associação, na Escola Primária Completa do Alto-Maé
em Maputo, que reuniu perto de 70 participantes e membros da associação. O
Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC), a Rede da Criança
e outras organizações da sociedade civil convidadas fizeram-se presente para de
perto acompanhar o que é que a Associação Crianças na Sombra tem feito em prol
das crianças carenciadas. Esta Assembleia tinha como objectivo discutir a vida da
própria Associação, as preocupações que tem apoquentado os jovens que fazem
parte da associação e delinear novas estratégias para que os membros sejam
mais participativos na vida da associação.
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Princesa Mathilde Gislaine visitou a ASCHA
A Princesa Mathilde Maria Cristina Gislaine d’Udekem d’Acoz, Rainha da Bélgica,
visitou a Associação Sócio Cultural Horizonte Azul, no dia 05 de Fevereiro do
corrente ano, para de perto se inteirar das actividades desenvolvidas pela
ASCHA no âmbito do Projecto Cidades Seguras, que conta com o apoio da ONU
MULHERES. A Rainha Matilde fez-se acompanhar pela Ministra de Género,
Criança e Acção Social, Cidália Chaúque, a representante da ONU Mulheres em
Moçambique Marie Laetitia Kayisire e de uma equipe de jornalistas belgas .
A Rainha pode interagir com os agentes de mudança dos 7 Espaços Seguros
coordenados pela ASCHA, e pode ver na primeira pessoa como estes estão
engajados nas atividades, e o que tem feito para tornar as escola e Comunidades
em espaços seguros.

Movimento Solidário SOS – IDAI Sociedade Civil
procedeu a recolha de donativos para as vítimas do
ciclone IDAI
No âmbito da ajuda humanitária e assistência às vítimas do ciclone IDAI o
Movimento Solidário SOS – IDAI Sociedade Civil procedeu desde o mês de
Abril a recolha de bens (produtos alimentares não perecíveis, vestuário, livros)
na Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) em Maputo. Durante este
período os bens ora recolhidos serão posteriormente entregues as vítimas do
ciclone IDAI na província de Manica na autarquia de Sussundenga.

Agentes de Mudança de Género formados pela
Associação Sócio Cultural Horizonte Azul
A ASCHA formou em Janeiro do corrente ano, Agentes de Mudança em matéria de
Género, Poder, Normas Socioculturais em relação ao HIV. A formação contou com
a participação de 25 agentes de mudança, provenientes das Escolas Secundárias
Noroeste 1, Noroeste 2, Escola Comunitária Santo António da Malhangalene
e Escola Primária Avenida das FPLM. Estas formações tinham como objectivo
capacitar os agentes de mudança para posterior orientação nas sessões de
sensibilização com os seus pares nas escolas e na comunidade.
Esta actividade decorreu no âmbito do Projecto Jovens e Adolescentes no
Combate ao HIV/SIDA, que a ASCHA está a implementar desde Outubro de
2018, com o apoio técnico e financeiro do Pepfar, que visa potenciar os espaços
seguros nas escolas para adolescentes, jovens e raparigas em particular, poderem
expressar as suas opiniões e dúvidas sobre sexualidade e HIV, sem medo e tabus;
Potenciar as comunidades para que tenham uma comunicação forte entre homem
e mulher, pai e filho/a, professor/a e aluno/a dentro do ramo de HIV, educação
sexual e criar mecanismos de referência e encaminhamento da comunidade no
geral aos postos de saúde, para fazer teste e seguir com o tratamento.

Notícias dos Membros do ROSC/CEC AP | B oletim Informativo

Direcção Provincial de Juventude e Desporto de
Niassa visita ACABE
A Associação Amigos Da Criança Boa Esperance ACABE, recebeu nos seus
escritórios na manhã 26 de Março, do corrente ano, uma visita composta
por dois representantes da Direcção Provincial de Juventude e Desportos
do Niassa, da Área de Associações Juvenis, com o intuito de conhecer os
trabalhos que a ACABE tem vindo a desenvolver no decorrer dos anos.
O encontro serviu para abordar questões ligadas ao trabalho da ACABE nos
distritos onde implementa suas actividades, no Niassa.
Fizeram parte da Reunião, O Vice Presidente da ACABE, O Coordenador, a Official
de Programas, a Official de Género Criança e HIV-SIDA, e membros....
Durante o encontro a Chefe do Departamento Das Associações Juvenis da Direcção
Provincial de Juventude e Desportos do Niassa encorajou a ACABE a continuar a
divulgar os Direitos da Criança na Provincia através da Música, Dança e Teatro,
como forma de colmatar a falta de conhecimento de seus direitos de criança e
entreter as crianças enquanto aprendem.

Graça Machel visitou zonas afectadas pelo ciclone
IDAI
No âmbito da visita as zonas afectadas pelo Ciclone IDAI, Graça Machel,
Presidente do Conselho de Administração da FDC, manteve encontro no dia
26 de Março do corrente ano com o Presidente do Conselho Municipal da Beira,
Daviz Simango, prestando assim a sua solidariedade após inteirar-se dos danos
causados pelo desastre natural, no local.

Membro regional da Unicef Quénia visitou a
Associação Linha Fala Criança
A Associação Linha Fala Criança recebeu em Fevereiro deste ano a visita do
membro do escritório regional do Quénia da Unicef, o Senhor Anthony Bellon,
que veio conhecer as instalações da LFC e aprofundar-se do trabalho desta.
A LFC deu a conhecer o seu trabalho, os projectos que tem levado a cabo com
a Unicef e os desafios que tem encontrado ao longo do percurso. Para além
de conhecer o trabalho que a LFC tem feito, Anthony Bellon também visitou
o Call Center e acompanhou todo o processo de atendimento as chamadas.
Para Anthony, esta visita serve para identificar as áreas de acção das
organizações, áreas e desafios em comuns das organizações e estratégias de
acção junto ao Governo, bem como melhorar o desempenho das organizações.

Mentoras de Nampula recebem Rádio Portátil,
Uniforme e M aterial escolar
A entrega ocorreu na manhã de sexta-feira (29), num acto dirigido pelo Director
Provincial da Juventude e Desportos, Cachimo Raul, na cidade de Nampula. O
mesmo material será entregue em mais 7 distritos da província de Nampula,
nomeadamente Nampula, Rapale, Nacala-porto, ilha de Moçambique, MOMA,
Mogovolas e Angoche.
O material conta com apoio do Reino da Suécia e apoio técnico da das Nações
Unidas.
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Advogados Sem Fronteira visitam a MULEIDE
Associação Mulher Lei e Desenvolvimento (MULEIDE), recebeu no dia 11 de
Fevereiro do corrente ano em Maputo uma delegação de Advogados Sem
Fronteira que tem apoiado a MULEIDE em pesquisas sobre as mulheres e
promoção dos direitos humanos.
Esta delegação também participou no Workshop sobre “Litigância Estratégica
em Direitos Humanos” realizado em Maputo.

Campanha porta a porta contra a violência sexual
Arrancou no dia 26 de Março deste ano, no bairro da Polana Caniço A e B,
Cidade de Maputo, uma campanha porta a porta contra a violência sexual com o
objectivo de alertar as comunidades do perigo contra a violência sexual.
Esta actividade é implementada pela WLSA Moçambique no âmbito do Projecto
“Maputo, Cidade Segura e Livre de Violência Sexual”, financiada pela Fundação
MASC.

Amy English da Pathfinder International visitou a
Pathfinder International Mozambique
Amy English, Directora de Comunicação e Desenvolvimento da Pathfinder
International, visitou nos dias 5 a 8 a organização em Moçambique para se
inteirar de perto, o trabalho realizado pela mesma em Moçambique.
English visitou Matola, Maputo e a província de Nampula aonde teve a
oportunidade de ver a implementação dos diferentes projectos desenvolvidos
na promoção do planeamento familiar, acesso ao aborto seguro, assim como o
trabalho pela igualdade de gênero e saúde sexual e reprodutiva de adolescentes
e jovens de forma mais abrangente.
A Directora de Comunicação apreciou o legado do Projecto VIDAS que se dedicava
ao apoio às populações chave e interagiu com os parceiros de cooperação, aos
quais agradeceram pela disponibilidade e acolhimento pela troca de experiências
e sinergias entre ambos.
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