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Políticos moçambicanos devem
salvaguardar o bem-estar das crianças
nos seus manifestos eleitorais
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Estudantes prometem
continuar a sensibilizar seus
pares sobre Gravidezes
Precoces e Direitos Sexuais e
Reprodutivos
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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
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.

PILARES DO ROSC
•
•
•
•

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

VALORES
•

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;

•

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

•

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

Conselho de Direcção

Bairro da Polana, Av Mao Tsé – Tung, nº 1097
Maputo – Moçambique
Telefax: +258 – 21 418 753/21422642
rosc@rosc.org.mz | www.rosc.org.mz
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Editorial
Prezado Leitor/a,
A protecção dos direitos da
criança em Moçambique deve ser
responsabilidade de todos, começando
em primeiro lugar pela família como
núcleo principal e base para a educação
das crianças e, depois a escola e assim
em diante.
É necessário respeitar esses direitos
para que as crianças cresçam em um
ambiente aonde possam sentir que há
segurança, protecção e acima de tudo

Mais destaques

impera a paz. Somos todos chamados a
enveredar esforços e nos juntarmos em
prol duma causa em comum: “Proteger
os direitos das crianças.”
O mês de Junho é dedicado
especialmente as crianças em todo o
mundo! É celebrado anualmente a 1 de

Junho o “Dia Mundial da Criança”, aonde
todos somos chamados a rever o nosso
conceito acerca dos direitos das crianças
no mundo.
Temos verificado que os direitos das
crianças no mundo não são respeitados
e Moçambique não fica atrás, por isso
o Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança (ROSC) exorta aos
pais, tutores, encarregados, governo e
sociedade civil para que se juntem e se
dediquem a fazer respeitar os Direitos
da Criança em Moçambique e assim,
todos juntos podemos lutar e travar uma
guerra aberta contra o trabalho infantil,
tráfico de crianças, violação de menores,
casamentos prematuros, gravidezes
precoces entre outros problemas e que

os mesmos sejam vistos como assunto
de maior importância para o país, uma
vez que as crianças são as flores que
nunca murcham, como dizia o falecido
Presidente Samora Machel.
Para nós, como organização da
sociedade civil, o mês de Junho olhamos
não só pelo Dia Mundial da Criança, mas
também para o dia 12 de Junho (Dia
Contra o Trabalho Infantil), o dia 16 (Dia
da Criança Africana), como motivos mais
que suficientes para fazer uma reflexão
em torno destes assuntos e tentar
encontrar possíveis soluções.
Por isso, presente elos traz ao de cima
artigos de reflexão sobre as datas acima
referenciadas e, esperamos que o prezado
leitor se delicie com este Boletim.

Uniões Prematuras apontadas como
uma das causas da desistência
escolar das raparigas
pág.
8

Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil
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8
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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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Comemorações do Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da Criança foi comemorado neste ano, na
Escola Primária Completa de Boane, com os petizes da
mesma escola. Foi feita uma feira para consciencializar
os estudantes sobre a cidadania e combate às uniões
prematuras.

Esta actividade foi organizada com o objectivo de
criar consciência às crianças para a necessidade de sua
participação na Governação Municipal e atentam a
assuntos de crianças no que tange a tomada de decisão
sobre os seus direitos;

Para a materialização deste evento, a Associação
Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM) em
parceria com o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança (ROSC) e a Rede da Criança realizaram esta
feira como forma de ensinar e festejar junto aos petizes
o dia 1 de Junho.

Dotar as crianças de conhecimento sobre a temática de
Uniões Prematuras (conceito e prevenção).

A Declaração dos Direitos da Criança, proclamado pela
Resolução da Assembleia geral a 20 de Novembro de
1959 pela UNICEF diz o seguinte: “A criança deve ser
protegida contra as práticas que possam fomentar a
discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra
índole. Deve ser educada dentro de um espírito de
compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e
fraternidade universais e com plena consciência de que
deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de
seus semelhantes.”

Este evento serviu para explicar as crianças que de
perto foram acompanhar os festejos do seu dia que é
importante que saibam o que são uniões prematuras,
modo de prevenção e combate.
Comemorações do dia da Criança Africana
Milhares de crianças em África vê os seus direitos
de criança serem violados e é neste contexto que os
governantes africanos são chamados a unirem esforços
e assumirem os compromissos que estão plasmados na
Carta Africana dos Direitos da Criança e Bem-estar.
Hoje em dia, a situação da maioria das crianças africanas
é critica, uma vez que as guerras, os conflitos armados,

a fome, a pobreza, trabalho infantil, casamentos
prematuros, gravidezes precoces, desnutrição crónica,
doenças acometem as crianças e, é dever do Continente
Africano investir e lutar para a melhoria da qualidade
de vida das crianças e garantir que acima de tudo os
seus direitos sejam respeitados.
Um dos direitos que deviam ser respeitados tem a ver
com o direito a proteção, educação e uma nacionalidade.
Estes e outros princípios deviam ser cumpridos na
íntegra, mas não é o que acontece no mundo aonde
milhares de crianças vêm os seus direitos violados
devido a fome, pobreza, conflitos armados, trabalho
infantil, entre os variados problemas que existem.
É tempo dos governantes se unirem para protegerem
e defenderem os interesses das crianças no mundo,
pois elas são o presente e o futuro das nações.
Feliz Dia da Criança Africana!
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Ritos de Iniciação
retratados no filme
o “Ku Umbala”

A cineasta moçambicana Sónia André nascida em Zavala, apresentou no dia 18 de Julho do
corrente ano, o filme ‘’Ku Umbala’’, no Instituto Nacional Audiovisual de Cinema (INAC) em
Maputo, no âmbito das comemorações dos 24 anos que a Fundação para o Desenvolvimento
da Comunidade (FDC) completou no mês de Junho.
Este filme é o segundo filme da cineasta moçambicana,
que em 2014 produziu o “A Espera” aonde retratava a
história de raparigas com idades compreendidas entre
os 7 aos 15 anos de idade, que contavam que estavam
em casamentos prematuros e estavam à espera de um
filho, aonde se trazia ao de cima a questão da idade e
o despreparo físico e emocional em que as meninas se
encontravam para gerar um filho.

que era necessário que uma nova abordagem seja
implementada nas comunidades aonde ainda impera
a cultura, aonde os antepassados são venerados como
deuses. André refere que é preciso aproveitar os espaços
que já foram criados para que os ritos de iniciação
sejam feitos de um modo seguro, aonde as mensagens
a serem passadas sejam mensagens para construir e
edificar a vida das raparigas.

Para o filme “Ku Umbula”, a cineasta traz-nos aqui
uma outra abordagem que tem a ver com uma
história verídica aonde a própria cineasta é uma das
a protagonistas do filme e mostra o que acontece por
detrás dos ritos de iniciação.

O “Ku Umbula” já passou pela própria província
de Niassa, aonde foram feitas as gravações
do filme e Nampula, aonde as personagens
principais vivenciaram as suas alegrias, tristezas e
o seu crescimento, pois este filme retrata o antes
das meninas e o depois, que é o crescimento
(conhecimento da vida sexual).

Durante a sua intervenção, Sónia André, afirmou que
os ritos de iniciação não são uma prática má, mas

As pessoas que foram assistir o filme “Ku Umbula”
mostraram-se satisfeitas pela produção do mesmo e
afirmaram que o filme foi muto bem conseguido, pois
mostrava a essência dos tão falados e escondidos “ritos
de iniciação”. Para os participantes do debate que correu
após o final do filme, o mesmo foi bastante inspirador
porque mostrou todas fases dos ritos de iniciação, o
que até então era inimaginável para a maioria dos
moçambicanos.
E cá por nós, esperamos que o “Ku Umbula” trilhe os
caminhos da fama e quiçá, ganhe prémios nacionais e
internacionais!
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Com o apoio da Oxfam, Agir, Embaixada da Suécia, Embaixada dos Países Baixos

Estudantes prometem continuar a sensibilizar seus
pares sobre Gravidezes Precoces e Direitos Sexuais e
Reprodutivos
Por: Laurinda Mandlate

No âmbito da implementação do Projecto “Estamos
Livres dos Casamentos Prematuros” da Oxfam, levados
a cado pelo Fórum da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança (ROSC) em parceria com a Solidariedade
de Zambézia (SZ) de Nampula, foram feitos dois
debates escolares nos dias 16 de Março e 13 de Abril
do corrente ano, na Escola Secundária de Monapo,
com os estudantes da mesma nas temáticas sobre os
casamentos prematuros, gravidezes precoces e direitos
sexuais e Reprodutivos.
Nestes debates participaram cerca de participaram
84 estudantes, sendo 47 Raparigas e 37 Rapazes
distribuídos da seguinte maneira: 42 participantes no
1º debate, onde estiveram 20 meninas e 22 Rapazes,
enquanto no 2º participaram 42 adolescentes, dos

quais 27 Raparigas e 15 Rapazes, cujas idades variam
entre 13 a 19 anos.
Estes debates tinham como objectivo dotar de
conhecimento aos alunos sobre estas matérias, aferir
até que ponto os mesmos tinham conhecimento sobre
os mesmos e acima de tudo provê-los de conhecimento
sobre os mecanismos de prevenção, defesa e protecção
contra os casamentos prematuros e gravidezes precoces.
Nestes debates os professores e o corpo directivo da
própria escola, representado pelo Senhor Hilário Issa, o
qual fez uma breve apresentação da condição presente
da escola e do precário conhecimento destas matérias
pela parte dos alunos. Issa referiu que o ano de 2019
tem se apresentado incaracterístico na medida em

que logo no primeiro trimestre houve dois casos, um
que tem a ver com a violação sexual de uma menor e
o outro que tem a ver com uma família que obrigou a
sua filha a se casar e a retiram de seguida da escola sem
se preocupar com o futuro da rapariga e perante este
cenário a escola teve que tomar conta destes casos e dar
o devido seguimento.

Os estudantes apontaram ainda a
falta de conhecimento dos perigos
que correm ao se casarem antes
da idade, o que foi repisado pelas
raparigas como sendo uma das
causas
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casamento prematuro que muitas vezes dá lugar a
gravidez precoce.
Por último deixaram considerações finais no que tange
a idade para que as raparigas casem Educação também
contribui para redução destes problemas. Como jovens
temos que saber que é perigoso casar se cedo sem que
tenhamos os 18 anos de idade porque podemos não
estar preparados pelos problemas que formos a ter
no futuro. Deste modo a criança deve gozar dos seus
direitos e deveres, isto querer nos fazer perceber que é
crime casar se antes dos 18 anos.
Constrangimentos/Desafios
• Necessidade de realizar os debates escolares de
forma constante;
• Falta de recursos próprios para a materialização
dos debates escolares;
• Escolas precisam de redobrar esforços na
promoção dos debates envolvendo estas
matérias em concordância com os conselhos
de escolas, trabalhadores das escolas não
docentes, docentes, incluindo os estudantes;
• Os debates mostraram que a mudança de
comportamento, atitudes e práticas não
é imediata, precisando de abordagens
consolidadas nestas matérias;
• Falta de conhecimento/ informação no seio
das famílias, pais, encarregados de educação,
membros dos conselhos de escolas, líderes
religiosos, líderes comunitários e tradicionais
em relação as consequências negativas das
uniões prematuras e gravidezes precoces.
Silvana Nhaca, Oficial de Advocacia do ROSC, começou
por agradecer a todos os alunos que se fizeram presente
no debate e começou por explicar aos alunos o que são
casamentos prematuros, gravidezes precoces e como é
que poderiam fazer para se prevenir contra estes males.
Os participantes mostraram que já tinham algum
conhecimento sobre estas temáticas e, informaram
que a escola os tem dado uma hora por dia para que os
alunos possam conversar sobre estes assuntos, e tem
estudantes conselheiros voluntários que trabalham no
tal centro de aconselhamento juvenil que palestrarem
exortando aos adolescentes para praticarem o sexo
mais tarde, isto é, com os 18 anos, que é uma idade que
se pode considerar segura ou ainda usar o preservativo
por forma a evitar uma gravidez indesejada.
Os estudantes apontaram ainda a falta de conhecimento
dos perigos que correm ao se casarem antes da idade,

o que foi repisado pelas raparigas como sendo uma
das causas, aliada a imposição por parte dos pais que
querem ver a filha casada antes de morrer ou trazer
um filho sem pai, visto que nas zonas recônditas a
disponibilidade dos serviços de planeamento familiar,
saúde, direitos sexuais e reprodutivos do adolescente
são escassos.
Também apresentaram desafios encontrados ao longo
do percurso no que tange durante o debate os Jovens
e adolescentes presentes lamentaram se pelo facto de
algumas lideranças a vários níveis que deviam servir de
exemplo de boas práticas, atitudes e comportamentos
serem eles a praticarem os casamentos prematuros,
assim como assédio e abuso sexual de menores.
No entanto, estes prometem a empenharem se na
sensibilização dos seus pares para não se deixarem
levar aos maus comportamentos, como é no caso do

Lições aprendidas
• Necessidade de empoderamento (rapazes e
raparigas), o que poderá ajudar na prevenção e
até combate as uniões prematuras, gravidezes
precoces e outras formas de violência contra a
rapariga;
• Uniões prematuras e gravidezes precoces só
poderá ser eliminada mediante a unificação
dos esforços tanto das lideranças comunitárias,
tradicionais, líderes religiosos, pais,
encarregados de educação e a comunidade no
geral:
• A necessidade de introduzir no currículo escolar
e de formação de professores a temática ligada
a prevenção e combate as uniões prematuras e
gravidezes precoces.
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Uniões Prematuras apontadas
como uma das causas da
desistência escolar das raparigas
Esta foi uma das conclusões a que se chegou na última
Conferência Internacional Sobre a Educação da Rapariga
que foi realizada nos dias 6 e 7 de Junho do corrente
ano, em Maputo, a Conferência Internacional Sobre a
Educação da Rapariga com o lema “Desafios, Partilha de
Experiências e Boas Práticas para Assegurar a Retenção
da Rapariga no Sistema de Ensino”, pelo Movimento
de Educação para Todos (MEPT) em coordenação com
o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
(MINEDH).
Esta conferência tinha como objetivos:
• Troca de experiências em torno de políticas
e práticas existentes a nível nacional e
internacional para assegurar a retenção da
rapariga no sistema de ensino e discutir
estratégias e possíveis soluções para a redução
dos índices de abandono escolar por parte das
raparigas na África Subsariana;
• Apreciar os instrumentos e experiências
existentes para prevenir a gravidez infantil e
combater a violência baseada no género nas
escolas a nível da região;
• Olhar para os instrumentos e experiências
existentes de boas práticas na região para o
tratamento de casos de alunas grávidas nas
escolas e a sua reintegração.

Para a materialização desta conferência o MEPT contou
com o apoio da E4D, SOGA, Cooperação Alemã, GIZ,
Embaixada do Canadá, UNICEF, Right To Play, COSISA,
Grupo Banco Mundial, Oxfam, Actionaid, Save The
Children, União Europeia através do Programa PAANE,
Embaixada da Finlândia e CESC.
Académicos, sociedade civil moçambicana e
internacional, representantes de vários países,
membros do governo e representantes do MINEDH,
parceiros estratégicos e de cooperação encontraram-se
nesta conferência com um único o propósito: Debater a
educação da rapariga.
Conceita Sortane, Ministra da Educação e
Desenvolvimento Humano fez a abertura do evento e
referiu que a desistência escolar por parte das raparigas
constitui uma grande preocupação para o sector da
educação, uma vez que em Moçambique nove (09) em
cada dez (10) raparigas ingressam no ensino primário,
mas apenas uma (01) chega ao ensino secundário.
“É necessário criar mecanismos e estratégias para a
retenção da rapariga e acima de tudo empoderá-la,”
frisou Sortane.
Sortane reconheceu ainda que os casamentos
prematuros e as gravidezes precoces estão na
vanguarda dos motivos que promovem a desistência
escolar por parte das raparigas e revelou ainda que

só em 2017 cerca de 1233 alunas foram vítimas de
casamentos prematuros, e nos últimos cinco (05) anos
14.264 alunas estiveram em estado de gravidezes
precoces.
Diante deste cenário sombrio, Sortane convidou e
exortou a todos os participantes da conferência para
o cometimento e envolvimento de todos no combate
a estes problemas que provocam a desistência escolar
por parte das raparigas, minando assim o seu futuro.
O Presidente do Conselho de Direcção do MEPT, Gaspar
Sitefani, referiu que o sistema educativo moçambicano
tem dificuldade de manter os estudantes nas escolas,
principalmente as raparigas, uma vez que um dos
factores que faz com que as raparigas desistam
da escola tem a ver com a fragilidade das leis, os
regulamentos e as políticas que muitas das vezes não
tem protegido os direitos delas dentro das escolas.
Sitefani apontou ainda a violência, o assédio sexual
como um dos factores que também limitam as
raparigas de darem continuidade aos estudos e de se
formarem.
A representante da TROIKA, Marina Bassi reconheceu
que Moçambique tem enveredado esforços no combate
a desistência das raparigas na escola e, que o caminho
ainda é longo. Bassi afirmou que o próximo Plano
Estratégico da Educação deve ser uma oportunidade
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para que o Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano reforce ainda mais os mecanismos de defesa
dos interesses das raparigas para que as mesmas sejam
cativadas a permanecerem nas escolas.
Segurança e Protecção nas Escolas
De acordo com dados do Instituto de Estatística da UNESCO
(UIS) citados pela Ritght To Play publicados em 2018,
cerca de 263 milhões de crianças, adolescentes e jovens
de todo o mundo, um (01) em cada cinco (05) destas se
encontra fora da escola. Em toda a África Subsaariana,
uma (01) em cada três (03) crianças, adolescentes e
jovens estão fora da escola, aonde as raparigas são mais
propensas à exclusão do que os rapazes.
Para Amina Issa da Right To Play, a escola desempenha
um papel importante na protecção das crianças, no
entanto constitui um espaço onde também ocorre a
violência. A violência aqui apontada pela Issa, tem
a ver com a forma como ela se traduz, aonde pode
ser cometida por professores, funcionários da escola,
alunos e pode incluir:
• Violência sexual (violência sexual baseada no
género), que tem a ver com a intimidação,
castigos corporais (bater em crianças com as
mãos ou varas);
• Outra forma de violência na escola mais
documentada em Moçambique é a violação e/
ou abuso sexual, dado as suas implicações para
a preservação e garantia de direitos das crianças;
• 94% de meninas que saem do sistema de
educação e não entram no ensino secundário é
devido a violência na escola. A escola constitui
um espaço aonde ocorre todo o tipo de violência
(sexual, física e psicológica).
Issa apontou ainda variados cenários que poderão estar
por detrás dos abusos sexuais:
• Troca de favores sexuais por notas;
• Violar a própria rapariga em casa do próprio
professor ou na escola;
Geralmente as vítimas nem sempre tem a consciência
do abuso, elas acham que as culpadas do assédio ou do
estupro são elas. Há uma naturalização e culpabilização
do assédio sexual, o que muitas das vezes também
provoca sequelas e mazelas psicológicas fazendo com
que haja desistência escolar por parte das raparigas.
Violência na escola na perspectiva do
Rapaz
Ivandro Sigaval da Rede HOPEM, começou a sua
explanação ao referir que a escola é um local que deve
educar os rapazes e raparigas para a cidadania. Sigaval
disse que os encarregados de educação colocam as

raparigas num estado de vulnerabilidade quando não
conseguem enxergar além do que lhes acontece na
escola e, é preciso que os encarregados sejam presentes
na vida das filhas e que os professores também tenham
consciência que é sua responsabilidade educar e
ensinar a todos os alunos e sem excepção.
Falando em torno da sua apresentação, o activista referiu
ainda que escola é um espaço que aparentemente
tem como finalidade educar rapazes e raparigas
para o exercício de cidadania, igualdade de género
e de justiça social, no entanto, é inegável que ainda
prevalecem no sistema de ensino, valores negativos das
masculinidades centradas na valorização e conservação
das espectativas sociais do que é ser homem e do que
é ser mulher na sociedade, o que acaba colocando as
raparigas numa situação de desvantagem no processo
de ensino e aprendizagem e submete a mesma em
situações de vulnerabilidade, ao assédio e abuso
sexual, gravidez precoce e ou indesejado, casamento
prematuro e abandono escolar.
Portanto, a rapariga enfrenta várias barreiras
socioculturais masculinas que dificultam o acesso, a
retenção, a qualidade de aprendizagem, a qualidade do
ensino e a proteção da rapariga na escola. Situação que
mais se agrava ao nível das zonas rurais e entre famílias
menos instruídas onde impera mais e olha-se para o
papel de mãe e esposa como mais importante e com
ganhos imediatos e palpáveis do que a educação escolar.
Recomendações saídas da
Conferência
Muitas foram as recomendações que saíram da parte
dos oradores, encarregados de educação como também
do próprio MINEDH no que concerne a encontrar formas
para melhorar o acesso e retenção da rapariga na escola,
(i) reduzir a descriminação de género, buscar protecção
e segurança nas escolas, (ii) criar mecanismos de
reintegração e respeito aos direitos das alunas grávidas,
entre outros aspectos por forma a que a rapariga possa
dar continuidade aos estudos.
• Diagnosticou-se a necessidade de se ir buscar a
experiência da Namíbia, uma vez que a Namíbia
tem conseguido sair destes problemas;
• Definir instrumentos que contribuam para a
retenção da rapariga grávida na escola;
• Sensibilizar os pais sobre a importância de
encorajar a rapariga grávida a continuar com
os estudos;
• Sensibilizar a rapariga para adiar a gravidez ou
casamento.
• Ao Governo
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• Criação de políticas eficazes de acordo com o
contexto moçambicano e também a criação de
centros de acolhimento a crianças vítimas de
violência entre outros;
• Cooperação e coordenação entre os principais
ministérios, sociedade civil e parceiros de
desenvolvimento sobre questões que afectam
a educação das meninas;
• Educação básica gratuita.
MINEDH/OSCs/Confecções Religiosas
• Distribuição das caixas de reclamações em
todas escolas do país;
• Dar autoridade dos Conselhos de escola na
gestão das caixas de reclamações;
• Ter mecanismos institucionalizados para
denúncias, encaminhamento e respostas aos
casos de violência;
• Capacitar os rapazes e as raparigas em matéria
de direitos sexuais e reprodutivos nas escolas;
• Sensibilizar a comunidade;
• Capacitar os adolescentes em matéria de
direitos Humanos;
• Bolsas de estudo
perspectiva de género;

direccionadas/com

• Cooperação e coordenação entre os principais
ministérios, sociedade civil e parceiros de
desenvolvimento sobre questões que afectam
a educação das meninas;
• Capacidade institucional para utilizar recursos e
ser responsável;
• Envolver mais raparigas com deficiência e sem
deficiência em eventos como a Conferência
Internacional Sobre a Educação da Rapariga;
• Incentivar a participação dos professores.
A Conferência de Educação da Rapariga, representou
um evento crucial para o sector de educação em
Moçambique, uma vez que reuniu peritos e técnicos
do MINEDH, Presidente do Conselho Autárquico da
Cidade de Maputo (Éneas Comiche), representantes dos
Ministérios de Educação de Malawi, Namíbia, Uganda,
Cabo Verde e das Organizações da Sociedade Civil de
Ghana, Senegal e Quénia, Organizações da Sociedade
Civil nacionais e instituições de ensino, que partilharam
e trocaram sinergias sobre a retenção e educação da
rapariga entre si, contribuindo assim para a efectivação
do objectivo de desenvolvimento sustentável (4.5),
de eliminar as disparidades de género na educação
e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de
educação e formação profissional até 2030.
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Brincar é um direito.”
Estes direitos
são reconhecidos
internacionalmente
desde 1959 pela
Declaração Universal
dos Direitos da
Criança

Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil
Comemora-se anualmente a 12 de Junho, o Dia Mundial
Contra o Trabalho Infantil. Esta data comemora-se
numa altura em que há cada vez mais crianças no
mundo forçadas a trabalhar ou envolvidas no trabalho
infantil, perdendo assim os seus direitos de criança.
Perto de 152 milhões de crianças de entre os 5 a 7 anos
de idade encontram-se inseridas no trabalho infantil
(Organização Internacional do Trabalho, OIT – 2016).
A UNICEF, estima que aproximadamente cerca de 168
milhões de crianças actulmente sejam vítimas de
trabalho infantil no mundo.
Países subdesenvolvidos como Moçambique e outros
países do continente africano, asiático e parte do sul do
continente americano são os mais acometidos por esta
prática, aliada a vários factores e causas.
A pobreza, a baixa renda familiar, orfandade, muitos
filhos por parte dos pais e outras causas fazem com
que se perpetue o trabalho infantil, aonde a criança é
privada de viver uma infância plena (brincar, sonhar e
estudar).

2016), refere que em Moçambique cerca de 1 milhão de
crianças estão envolvidas no trabalho infantil. A mesma
fonte indica que a área mais afectada por esta prática é
a agricultura, caça, pesca e a silvicultura.
Este estudo diz ainda que, em Moçambique as piores
formas de trabalho infantil encontram-se nas áreas de
comércio informal, prostituição infantil, mineração do
tipo garimpo, entre outras.
Os dados acima citados mostram que Moçambique
precisa urgentemente de revisar as suas políticas
em relação a promoção e protecção dos direitos das
crianças.
Para este ano, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) celebra o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil
sob o lema “As crianças não devem trabalhar nos
campos, mas em sonhos.”

“Brincar é um direito.” Estes direitos são reconhecidos
internacionalmente desde 1959 pela Declaração
Universal dos Direitos da Criança.

Este lema vem mostrar mais uma vez o quanto urge
respeitar os direitos das crianças no mundo e não os
induzir ao trabalho infantil, mas também funciona
como uma chamada de atenção para que todos
intervenientes possam reflectir sobre as consequências
do trabalho infantil e garantir que os direitos das
crianças sejam concretizados na totalidade.

O Estudo Qualitativo sobre o Fenómeno do Trabalho
Infantil e o seu Impacto em Moçambique (2014 –

Moçambique encontra-se a viver um ambiente não
saudável devido a conjuntura económica mundial, pois

a crise económica também chegou a Moçambique,
aliado aos desastres naturais (Ciclone Idai e Kenneth),
que acometeram o centro e norte do país, deixando
um rasto de mortes, destruição de habitação, escolas,
hospitais, campos de produção agrícola, fábricas, entre
outras, trazendo desesperança, vulnerabilidade nas
crianças e deixando a população cada vez mais pobre.
Para responder a problemática do trabalho infantil
foi criado em 2018, um grupo denominado “Grupo de
Trabalho Infantil,” composto por seis (06) organizações
da sociedade civil moçambicanas nomeadamente:
ROSC, LHAYISSEKA, Rede da Criança, Visão Mundial,
SANTAC e a Associação Crianças na Sombra com vista
a lutar e a disseminar informação sobre o mal desta
prática.
Este grupo é comprometido com o bem-estar das
crianças moçambicanas e condena veementemente
esta prática, que diz ser uma autêntica violação dos
direitos das crianças.
O Grupo de Trabalho Infantil exorta ao Governo que
reveja as leis e políticas que tem a ver com os direitos
das crianças em Moçambique. Apela ainda a todos os
intervenientes como a sociedade civil, parceiros de
cooperação e a sociedade no geral para que se unam e
lutem por esta causa e juntos tentar encontrar possíveis
soluções para este problema.

B oletim Informativo | D estaque

Políticos moçambicanos devem
salvaguardar o bem-estar das crianças
nos seus manifestos eleitorais

É importante que os partidos políticos
interajam com as crianças na primeira
pessoa para conhecerem as suas reais
preocupações

Esta foi uma das recomendações feitas pelas
organizações da sociedade civil que lidam com a
promoção e protecção dos direitos da criança no debate
sobre os manifestos eleitorais sensíveis a criança aos
políticos que se fizeram presente no debate em Maputo.
O Instituto Para a Democracia Multipartidária (IMD)
em parceria com a Unicef promoveram em Junho
do presente ano, em Maputo, uma Mesa Redonda
com o tema “Manifestos Eleitorais Sensíveis à
Crianças – Agenda para a Criança 2020/2024” com os
representantes dos partidos políticos de Moçambique,
Sociedade Civil, entre outros, com o intuito de ouvir e
auscultar os Manifestos Eleitorais dos partidos políticos.
Este encontro visava também sensibilizar a esta turma
para que incluíssem os direitos dos grupos vulneráveis
(crianças e jovens), aos seus Manifestos Eleitorais. .
Cerca de 60 pessoas participaram do encontro que
reuniu a sociedade civil, partidos políticos com ou sem
assento no Parlamento, académicos e personalidades
em prol da preservação dos direitos da criança em
Moçambique.
Hermenegildo Mulhovo do (IMD), no acto da abertura
do evento referiu que em Moçambique a criança se
encontra numa situação vulnerável e os desafios são
enormes, pois a criança não tem quem a defenda a não
ser os que fazem as leis, por isso pede-se o cometimento
de todos e, os desafios são enormes no que tange a

educação, saúde, e na luta contra a desnutrição crónica
que aflige a muitas crianças em Moçambique.
Mulhovo disse mais que, espera que estas eleições
que estão para acontecer em Outubro deste ano, que
se incluam as questões que tem a ver com as crianças,
uma vez que as eleições do ano passado os partidos
políticos não olharam e nem, puseram as questões das
crianças como meta e primordiais, por isso espera que
desta vez as eleições gerais deste ano e das assembleias
provinciais se tome em consideração as questões que
envolvem as crianças e os seus direitos.
Para a Unicef, representada pela Paulina Sarvilack, seria
muito importante e premente que os partidos políticos
e a sociedade no geral se juntassem e lutassem pela
defesa dos direitos das crianças em Moçambique, pois
estas são a maioria da população.
Paulina considerou ainda que o período eleitoral é
o momento propício para que os partidos políticos
incluam nos seus manifestos eleitorais a questão que
envolve a protecção e promoção dos direitos da criança.
Referiu ainda que a Agenda para a Criança - 2020/24 da
Unicef a questão da protecção aos direitos da criança é
muito importante, por isso era premente garantir que
as crianças tenham os seus direitos garantidos no que
tange a serviços básicos como a educação, saúde, água,
saneamento e higiene, protecção da criança e protecção
social.
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Perspectivas da Sociedade
Civil em relação aos
Manifestos Eleitorais
Tomás Vieira Mário (Director Executivo da Associação
SEKELEKANI), afirmou no encontro havido ontem que,
quando se fala de Manifestos Eleitorais muitas das
vezes os Partidos Políticos esquecem de se focalizar no
cidadão e focam-se mais no adversário político, aquele
que tem que ser vencido. Disse mais, que existem
muitos estudos feitos pela sociedade civil e académicos
que abordam as questões ligadas as crianças, as
mulheres, aos jovens e adolescentes, aonde os partidos
deviam ir buscar informação para alimentar os seus
Manifestos Eleitorais.
Para Benilde Nhalivilo (Directora Executiva do ROSC),
referiu que tem verificado que muita das vezes a
questão do conteúdo inserido nos Manifestos Eleitorais
não tem obedecido aos critérios de auscultação e ouvir
o quais problemas mais afectam à população. Um
dos exemplos citados pela Oradora tem a ver com a
questão da educação, aonde dados mais recentes do
MINEDH (Ministério de Educação e Desenvolvimento
Humano), diz que “Uma (1) em cada dez (10) crianças
não entra no ensino secundário,” por variadas razões
que tem a ver com as desistências escolares, pobreza,
gravidezes precoces, casamentos prematuros, entre
outros problemas.
Benilde frisou ainda que era preciso saber ouvir as
crianças, e uma das coisas que tem verificado era que os
políticos tem sido inacessíveis as crianças. Terminou a
sua explanação afirmando que a sociedade civil deve ser
incluída na elaboração dos programas de governação e
não apenas na elaboração de um manifesto.
A Directora Executiva da Rede da Criança, Amélia
Fernanda, disse durante a sua intervenção que tem se
verificado pelo país todo e no mundo que as crianças
estão a ser violentadas, que os direitos das crianças não
estão a ser cumpridos e há uma necessidade urgente de
fazer cumprir os direitos delas.
“É importante que os partidos políticos interajam
com as crianças na primeira pessoa para conhecerem
as suas reais preocupações e responde-las
nos manifestos eleitorais,” – disse Fernanda.
Fernanda reiterou que era imprescindível que houvesse
uma política de salvaguarda dos direitos das crianças
e que os políticos incluíssem nos seus manifestos
eleitorais as questões que tem a ver com as crianças.
A Mesa Redonda serviu para exortar aos partidos políticos
a necessidade de pensarem em proteger, garantir a
salvaguarda e o bem-estar da criança em Moçambique,
como também criar condições para que as crianças sejam
auscultadas sempre sobre o que lhes é importante.
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EXTRATOS DO PROJECTO DE LEI DE PREVENÇÃO
E COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS
Prezado (a) Leitor(a)
O Boletim elos nº 20 da edição passada demos continuidade a divulgação dos artigos (14 a 24) que
fazem parte do Projecto de Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras e, assim continuaremos
na presente edição dos elos nº 21 a divulgar alguns dos artigos que compõem o referido documento.
Para esta edição divulgaremos os artigos número (25 a 38), esperando assim dar um seguimento e
sequência a divulgação do Projecto de Lei de Prevenção e Combate as Uniões Prematuras.
Confira abaixo os artigos 25 a 38 do Projecto de Lei:

Capítulo III
Infracções penais
Secção I
Crimes relacionados com
Noivado Prematuro
Artigo 25
(Noivado com criança)
1.

Será condenado a pena até2 anos
de prisão, o adulto que, por si ou por
interposta pessoa, noivar criança
conhecendo a idade desta.

2.

Quando o noivado for firmado por
terceiro, sem conhecimento noivo adulto,
será este punido com a mesma pena, se
tendo conhecimento de que o noivado
envolve a criança, ainda assim o ratificar
expressamente ou a partir actos que
demonstram que o aceita ou ratifica.

Secção II
Crimes relacionados com o
Casamento Prematuro

Artigo 27
(Omissão de comunicação ou
denúncia)
•

O servidor público, a autoridade tradicional,
local ou religiosa que no exercício das suas
funções, tomar conhecimento por qualquer
modo, de que será celebrado, está em
celebração ou foi celebrado casamento
em que um ou ambos os esposados são
crianças, e do facto não der conhecimento à
autoridade competente, será condenado a
pena de prisão e multa correspondente.

Artigo 26
(Celebração de casamento com
criança)
1.

Será punido com pena de 2 a 8 anos de
prisão e multa até dois anos, o servidor
público que no exercício das suas funções,
de forma consciente, celebrar ou autorizar
a celebração de casamento no qual ambos
ou um dos esposados, seja criança.

2.

Provando-se que celebração
do casamento só teve lugar por
violação grave ao dever de diligência
especialmente exigível ao caso, será o
servidor público punido como pena de
prisão e multa correspondente.

3.

4.

O servidor público que não tendo por
função celebrar casamento, mas sobre
quem recair dever legal de verificar e
assegurar a regularidade do processo,
e deixar de verificar, será punido com
pena de prisão até um ano e multa
correspondente.
A pena de prisão e multa até dois anos,
será aplicada a autoridade tradicional
ou religiosa que no exercício das suas
funções, autorizar, de forma consciente, a
celebração de casamento no qual ambos
ou um dos esposados, seja criança.

Artigo 28
(Celebração por dádiva ou
promessa de vantagem)
1.

Quando a celebração tiver como causa
o recebimento por parte do servidor
público, autoridade tradicional ou
religiosa, de vantagem ou promessa de
vantagem, quer seja patrimonial ou não,
a pena será de 2 a 8 anos, mas a pena
concreta nunca será inferior a 4 anos,
salvo se pena mais grave ao facto couber.

2.

A mesma pena será aplicada se o
servidor público, autoridade tradicional
ou religiosa celebrar o casamento para
satisfazer qualquer vontade ou convicção,
seja religiosa, moral, espiritual, cultural
ou de outra índole.
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Artigo 29
(Agravação)
As penas anteriores serão agravadas em 6 meses
no seu limite mínimo, quando o servidor público,
autoridade religiosa ou tradicional, prosseguir com
a celebração do casamento depois de ser alertado
por qualquer pessoa que um ou ambos esposados
são crianças.

Secção III
Crimes comuns a todas Uniões
Prematuras
Artigo 30
(União com criança)
O adulto, independentemente do seu estado civil,
que unir-se com criança será punido com pena de
prisão maior de 8 a 12 anos de prisão e multa até
dois anos.

Artigo31
(Auxilio a união com criança)
Aquele que colaborar para que a união com
criança tenha lugar, ou que por qualquer outra
forma concorra para que se extraiam os seus
efeitos, desde que tenha conhecimento de a união
envolve criança, será punido com pena de prisão e
multa até um ano.

Artigo 32
(Entrega de criança em troca,
pagamento ou dádiva)
1.

a)

Sem prejuízo de pena mais grave, se a ela
houver lugar, a pena de 8 a 12 anos de
prisão será aplicada a quem entregar criança
para união:
em troca de algum bem ou valor, para
pagamento de dívida ou garantia desta;

b) como cumprimento de promessa ou de
qualquer obrigação ou garantia desta;
c)
2.

como dádiva ou para qualquer outra
finalidade contrária á lei
A mesma pena será aplicada a quem receber
a criança entregue nos termos e para os fins
descriminados nas alíneas anteriores.

Artigo 33
(Autorização e incentivo para união)
1. O pai, mãe, tutor, padrasto, madrasta,
qualquer parente na linha recta e até terceiro
grau na linha colateral, o encarregado de
guarda da criança ou da sua educação, ou
a pessoa que de boa-fé tiver a criança na
sua dependência ou sobre ela exercer poder
equiparável ao parental ou de guarda, que
autorizar ou obtiver autorização para união
de criança, instigar, aliciar ou não obstar a
união, será condenado a pena de 2 a 8 anos
de prisão e multa até dois anos, se pena
mais grave não couber.
2. Quando a autorização referida no número
anterior se destinar ao noivado, o limite
máximo da respectiva pena será reduzido a
metade da sua duração máxima.
Artigo 34
(Coacção para união)
1. A pena de 2 a 8 anos de prisão, será
aplicada ao pai, mãe, tutor, irmão, padrasto,
madrasta, qualquer parente na linha
recta e até terceiro grau da linha colateral,
encarregado de guarda ou de educação, ou
a pessoa que de boa-fé tiver a criança na
sua dependência ou sobre ela exercer poder
equiparável ao parental ou de guarda, que
compelir a criança por ameaça ou veemente
intimidação, a aceitar a união.
1˚ Quando a ameaça ou intimidação para união for
feita para o agente desafrontar a si ou sua família, ou
em virtude de gravidez da criança, ou por qualquer
outro facto havido por desonroso, praticado pela
criança, ou por terceiro contra esta, a pena nunca será
inferior a metade da sua duração máxima.
2º Quando a ameaça ou intimidação provir de
servidor público, autoridade tradicional ou religiosa,
e qualquer que for o seu fundamento, será o autor
punido com a pena de 2 a 8 anos, salvo pena mais
grave se a ela houver lugar.
Artigo 35
(Repúdio e resgate da criança)
Será isento de pena, desde que não tenha
havido contacto sexual, ou outro mal à saúde
ou ao património da criança:
a) O que após aceitar a união, a tiver repudiado;
b) O que tendo consentido união, resgatar a
criança;
c) O que tendo recebido a criança, a devolver
a quem tiver guarda legal da criança ou às
autoridades competentes.
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Artigo 36
(Omissão de resgate)
O pai, mãe, tutor, irmão, padrasto, madrasta, qualquer
parente na linha recta e até terceiro grau da linha
colateral, ou a pessoa que de boa-fé tiver a criança
na sua dependência ou sobre ela exercer poder
equiparável ao parental ou de guarda, que tendo
conhecimento de união prematura, não a tomar de
volta ou deixar de participar á autoridade competente,
será punido com pena de prisão e multa.
Artigo 37
(Agravação por privação de
direitos da criança)
O pai, mãe, tutor, irmão, padrasto, madrasta, qualquer
parente na linha recta e até terceiro grau da linha
colateral, ou a pessoa que de boa-fé tiver a criança
na sua dependência ou sobre ela exercer poder
equiparável ao parental ou de guarda, que tendo
conhecimento de união prematura, não a tomar de
volta ou deixar de participar á autoridade competente,
será punido com pena de prisão e multa.
Artigo 38
(Violência contra criança)
Salvo pena mais grave, se a ela houver lugar,
a pena de prisão e multa correspondente será
aplicada ao adulto na união, que voluntariamente,
na constância ou depois de cessar a relação:
a) Ofender corporalmente ou causar
qualquer dano físico à criança;
b) Ofender psiquicamente a criança por meio
de ameaças, palavras, injúria, difamação
ou calúnia;
c) Imputar facto ofensivo á honra e
carácter da criança, seja por escrito,
desenho publicado ou qualquer meio de
publicação;
d) Impedir a criança de movimentar-se ou
contactar outras pessoas, retendo-a no
espaço doméstico ou em qualquer outro.
1º No caso de violência física grave, serão
aplicadas disposições do Código Penal,
mas o limite mínimo da pena será sempre
agravado em seis meses.
2º Nos casos em que a união tiver lugar entre
crianças, as infracções previstas neste
artigo serão punidos como violência
doméstica, nos termos gerais da lei penal.
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PERFIL DO MEMBRO
Na rubrica o “Perfil de Membro” desta edição do elos trazemos para si a Rede HOPEM. Trata-se
duma organização que se localiza em Maputo, mas também tem seus escritórios em Nampula,
Zambézia, Tete, Manica, Inhambane e Gaza.
A Rede HOPEM tem o seu foco na mudança de comportamentos de género e trabalha na área da
educação, advocacia, cidadania, prevenção de conflitos, nutrição e comunicação para a mudança.
Na entrevista a elos, Gilberto Macuácua, Director de Programas da Rede FOPEM falou-nos um
pouco da rede.
“Nós rompemos com os padrões do género na nossa sociedade.O homem deve perceber que as
masculinidades tóxicas tem ligações com os problemas vivenciados hoje na nossa sociedade e somos
nós os promotores da mudança” – Gilberto Macuácua (Director de Programas da Rede FOPEM).
B.E: Conte-nos um pouco da história
que envolve o surgimento da Rede
HOPEM.
G.M: Em 2008, o Fórum Mulher albergava um
projecto denominado Parceiros H que era uma réplica
de um outro implementado na altura pelo Instituto
Promundo do Brasil. O FM juntou alguns homens
para que podessem realizar algumas actividades de
sensibilizaçãoo no âmbito do projecto como resposta
aos apelos de organizações feministas durante a
Conferência das Mulheres em Beijing, a necessidade
de se incluir os homens como parceiros nos esforços

tendentes a promoçao da igualdade de género e
eliminação da violência contra as mulheres.
Para além deste pequeno número de homens que se
juntou a iniciativa, outros homens surgiram com ideas
de iniciativas de envolvimento masculino e uns ficaram
sabendo da existência de outros pelo que, decidiram
juntar-se e nessa altura mobilizaram organizações
para juntarem-se ao movimento. Cerca de 60 pessoas
provenientes de 30 organizações juntaram-se a iniciativa.
Ainda não havia clareza sobre como funcionaria e nisto
apostou-se muito em encontros de capacitaçãoo sobre
abordagens com o envolvimento de homens e rapazes. A

ideia era que, as organizações nacionais e estrangeiras, se
apropriassem das abordagens e implementassem cada
um na sua organização.
Obviamente, uns foram mais activos e outros menos.
Na altura, procuramos aliarmo-nos informalmente
a outras instituições com objectivos similares como
é o caso da Sonke Gender Justice da África do Sul e
a Rede MenEngage, o nosso maior interesse era a
aprendizagem, porque pouco sabiamos sobre o que
fazer para que as nossas acções tivessem o impacto
necessário no nosso país.
Internamente, tivemos reuniões todas as semanas
durante seis meses. Procuravamos definir melhor o
nosso foco. Fazia parte do processo de construção da
rede.
B.E: Quais são as razões que estão
por detrás do surgimento da Rede
HOPEM.
G.M: Cada membro da Rede tem uma história
específica que lhe motivou juntar-se a rede. Uns
porque eram académicos e gostariam de perceber
melhor sobre abordagem para depois realizarem
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acções impactantes, outros porque na vida pessoal
experientaram a violência seja de forma passiva ou
activa, outros apenas por simples curiosidade, dentre
outras razões. Homens e mulheres juntaram-se para
esta causa. Isto, liga-se aos desafios da altura em que
muitos dos problemas ainda se fazem sentir hoje,
problemas relacionados aos direitos humanos de
homens, mulheres e crianças desde altos índices de
violência, HIV e SIDA, desigualdades de género, saúde
e direitos sexuais e reprodutivos, entre outros.
B.E: A que se deveu a escolha do
nome Rede HOPEM? O que vos
inspirou para a escolha deste nome?
G.M: Inicialmente surgimos como um simples
movimento homens que pretendia mudanças face
aos desafios descritos na pergunta anterior. Aos
poucos fomos aprendendo que, como um movimento
simplesmente não iriamos lograr sucessos por muita
vontade que tinhamos. Éramos tão pequenos e poucos
para o tamanho dos problemas. O movimento chamavase Homens Pela Mudança pelo que, decidimos por
unanimidade, criar uma rede de organizaçoes com
interesse na causa. A Rede seguiu esta ideia e assim
ficamos Rede HOPEM que é um sigla que significa
Homens Pela Mudança. Somos 25 organizaçoes dentre
elas nacionais e estrangeiras.
B.E: Quando é que foi criada a Rede
HOPEM.
G.M: A Rede HOPEM foi fundanda em 2009.
B.E: Como é que surge a paixão pela
causa dos Rapazes e dos Homens no
geral.
G.M: Durante as intervenções, fomos percebendo que
o campo das masculinidades tinha muitos elementos
por explorar e que devidamente explorados porderiam
provocar mudanças significativas dos paradigmas
vigentes na nossa sociedade e acima de tudo,
porque nós acreditamos na mudança. De resto, como
mencionamos ao respondermos as pergunta número
dois, são vários os motivos, contudo no fim, somos
todos activistas sociais desta causa.
B.E: A Rede HOPEM tem desenvovido
variadas actividades. Que tipo de
actividades tem vindo a desenvolver
para responder a demanda?
G.M: A Rede HOPEM guia-se por quatro pilares
nomeadamente, Violência Baseada no Genero, Advocacia
pela Igualdade de Género, Saúde e Direitos Sexuais
e Reprodutivos e Networking. Cada um dos pilares
contém diversos projectos dos quais podemos destacar o
programa Homens Na Cozinha, Paternidade Responsável,
Homem que é Homem, Arte Sem Violência, onde

usamos uma abordagem transformativa, os homens
são expostos a reflexões sobre as masculinidades tóxicas
de forma franca e aberta, sem nenhum preconceito.
Esta prática, contribui para mudanças na forma de ser e
estar dos homens na sociedade. Temos encontros com os
Grupos Educativos de Homens nas comunidades, Grupos
Reflexivos de Homens nas cadeias, palestras e treinamos
os homens na cozinha tendo em conta os produtos que
existem localmente, treinamos os homens a cuidar dos
bebés, dar banho, dar de comer, trocar fraldas, entre
outras actividades. No geral criamos um espaço de
aprendizagem colectiva.
B.E: Onde é que desenvolvem as
vossas actividades.
G.M: Estamos em todo o país e com maior intensidade
nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete, Manica,
Inhambane, Gaza e Maputo.
B.E: Como é que as vossas actividades
são recebidas pelo grupo alvo?
G.M: São bem recebidas. No inicio causou uma certa
estranheza porque os viemos romper padrões de género
existentes na sociedade. A estratégia que usamos e que
consisti em actividades comunitárias aonde optamos pelo
contacto directo com o beneficiário, usando a lingua local,
alguém da sua comunidade com quem ele se familiarizará.
O uso da Midia foi e é nossa aliada para a recepção das
nossas mensagens na comunidade. Os homens tinham
que perceber que estamos perante problemas no que
concerne as masculinidades tóxicas e perceber que existe
uma relação íntima entre os problemas que vivemos e as
masculinidades tóxicas baseado no próprio contexto. Isso
ajudou e tem ajudado muito.
B.E: Como é que a Rede HOPEM sabe
que o público alvo está ou não a ser
alcançado?
G.M: Realizamos avaliações dos nossos projectos
contudo isso não basta. Neste momento, estamos a
conduzir uma pesquisa mais aprofundada que nos
vai fornecer mais informações. Porque sentimos esse
desafio, decidimos criar um departamento especifico
de pesquisas na organização.
B.E: Quantos membros tem e quantos
rapezes e homens são abrangidos
pelas vossas actividades?
G.M: Somos uma Rede de Organizações e somos
25 organizações membros. Desde a nossa criação já
alcançamos mais de 100 Mil homens e rapazes.
B.E: Quais são os projectos
desenvolvidos pela Rede HOPEM
e quem são os vossos principais
parceiros?
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G.M: Temos vários parceiros que trabalham
conosco, nomeadamente a Embaixada da Noruega,
ONU Mulheres, Helen Keller International, Save the
Children, Plan Internacional, Pão para o Mundo, Oxfam,
CECAP, MenEngage, Universidade Eduardo Mondlane,
Fórum Mulher, Solidarmerd, FHI 360, Canadá, Sonke
Gender Justice, Instituto Promundo, Observatório da
Juventude, entre outros.
B.E: Como todas as organizações,
a Rede HOPEM tem tido alguns
constrangimentos, desafios e
progressos. Como tem feito ou que
estratégias tem usado para superar
os obstáculos que tem surgido ao
longo do tempo?
G.M: Um dos maiores desafios tem a ver com
informaçãoo. Isso fez com que criassemos o Departamento
de Pesquisas e outro específico para Monitoria e Avaliação.
Estamos num processo de restruturaçãoo interna e
bastante profunda a nível do staff e do sistema como parte
do nosso fortalecimento institucional. Estamos a finalizar
um novo Plano Estratégico. Estamos empenhados a mudar
e aprender continuamente. A HOPEM cresceu muito e é
necessario acompanharmos este crescimento da melhor
forma possivel.
B.E: Como é que a Rede HOPEM olha a
situação da criança em Moçambique?
G.M: É preocupante. Congratulamo-nos com a
aprovaçãoo da Lei Contra os Casamentos Prematuros
contudo, há ainda muitos desafios concernentes
aos direitos das crianças que são sistematicamente
violados por adultos e instituições. Acreditamos que
com o empenho de todos a situação pode melhorar.
O movimento em defesa dos direitos da criança está a
crescer em Moçambique e precisamos de entre outras
coisas apostarmos na desconstrução das normas socias
nocivas, porque individuos desde criança são embuidos
das mesmas e que quando crescem transportamnas para as famílias que constroem, para instituições
onde trabalham, etc.. tornando mais dificil a roptura e
principalmente se não se faz algo neste sentido.
B.E: Por último, gostaríamos de saber
como é que a Rede HOPEM olha para
o futuro da vossa Rede?
G.M: Olhamos para o futuro da HOPEM com bastante
optimismo. Estamos sempre abertos a reinvenção tendo
em conta os actuais desafios e sem fugir do nosso foco.
Apostamos muito na juventude para integrar a equipa
e felizmente, não temos na organização o sindrome
de fundadores. Todos os membros e todo o staff tem a
mesma importância.
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Nossos Sonhos
A rubrica “Nossos Sonhos” da presente edição, presenteia-nos com os sonhos dos petizes
que fazem parte da Associação LHAYSSEKA. Para eles, é sempre bom sonhar com aquilo que
gostariam de fazer num futuro bem próximo. Por isso, trazemos-lhe um pouco daquilo que
eles gostariam de fazer quando se formarem….
“Quero crescer saudável e continuar com os meus estudos e me formar. Um outro sonho que eu gostaria que se concretizasse
na minha vida tem a ver com a música. Sonho em
Quero ser electricista e cantor” – disse Feliciano Neto.
Meu nome é Feliciano Neto e tenho 16 anos de
idade. Frequento actualmente a 7ª classe na Escola
Secundária das Mahotas e isto é uma victória para mim,
porque apesar de estar atrasado na escola, ainda tenho
esperança que vou me formar naquilo que eu mais
gostaria de fazer na vida.
Eu gostaria de me formar e ser electricista, mas
também gostaria de ser cantor. E para que os meus
sonhos se realizem gostaria de continuar a contar com
a ajuda da Associação LHAYSSEKA, que é a associação
que me ajudou a sair da rua e me acolheu em um dos
seus centros de acolhimento aqui em Maputo, e me
encaminhou a escola. Esta associação ajuda a muitas
crianças a se reintegrar junto as suas famílias e a
voltarem a estudar.

“Sonho em me tornar um jogador profissional, pois inspiro-me num
dos maiores jogadores da actualidade, o Lionel Messi, que é jogador de
Barcelona” - Dércio Simeão Mandlate.
Meu nome é Dércio Simeão Mandlate e tenho 17 anos
de idade. Estou a frequentar a 8ª classe na Escola
Secundária Eduardo Mondlane e tenho noção que
estou atrasado, mas isto não me impede de continuar
a estudar para conquistar os meus sonhos.
Antes eu vivia na Cidade da Matola, mais concretamente
no Bairro da Liberdade, com a minha mãe e os meus
irmãos. Eu saí de casa em 2013 e foi no mesmo ano
em que vim para na Associação LHAYSSEKA. Eu
reconheço que o meu mau comportamento, rebeldia
me trouxeram a vida da rua e, hoje reconheço isso sim,
e gostaria de apelar aos meninos e meninas para não
ser rebeldes para os pais e procurar de todas as formas
respeitá-los.

Hoje, graças a Associação LHAYSSEKA, já tenho sonhos.
Voltei a estudar e faço algumas actividades como a
tecelagem e jogo futebol com os meninos da associação
e de outras associações. Esforço-me para dar o meu
melhor no campo porque quero me tornar um jogador
profissional. Sonho jogar futebol como o jogador de
Barcelona que eu admiro o “Lionel Messi.”
Também a associação tem nos encorajado a ter uma
relação saudável com a nossa família de origem e hoje,
eu já me entendo com a minha família e temos tido
uma relação boa. Gostaria de apelar as famílias, pais e
encarregados de educação a nunca desistirem dos seus
filhos, pois é necessário tentarem resolver os problemas
dentro de casa e escutar mais os filhos, porque viver na
rua não é bom.

me tornar um cantor. Gostaria de cantar Rapper e
Quizomba. As músicas que eu gostaria de cantar
falarão da vida, dos direitos das crianças, e dos riscos
que é viver na rua sendo criança. Eu gostaria de alertar
as crianças, os adolescentes acerca do perigo de fugir de
casa para viver na rua.
“A vida na rua não é fácil, é muito difícil, pois agora já
ninguém ajuda a outra pessoa e, até pode-se correr o
risco de vida” – afirmou Feliciano.
Gostaria de pedir ao governo que ajudasse as crianças
da rua e os recolhesse para locais seguros aonde
poderiam ter oportunidades para estudar e ser
cuidadas ou até ajudar estas crianças a voltarem para
junto de suas famílias.
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“Meu sonho é de continuar a crescer e ter a saúde, para que possa me formar em Medicina. Quero ser Médica e
Cantora ao mesmo tempo” – afirmou Regina Beatriz.
Chamo-me Regina Beatriz e tenho 16 anos de idade.
Nasci na província de Inhambane e agora vivo aqui
em Maputo em um dos Centros de Acolhimento da
Associação LHAYSSEKA.
Me encontro a viver nesta associação porque é a única
que me ajudou a sair da rua. Eu vivia na rua e não é
seguro e nem é bom. Quero acreditar que se as titias
da associação que me encontraram e me aconselharam
a sair da rua, não me tivessem encontrado, eu não sei
o que seria de mim até agora. Agradeço muito a esta
associação, que dia após dia tem ajudado a muitas
crianças a saírem da rua.
Neste momento, encontro-me a preparar-me para
regressar à escola no próximo ano (2020). Quando eu
estava a viver em Inhambane, eu estudava na Escola
Secundária de Nhakia e frequentava a 8ª classe.

“Quero ser Polícia e ser Médica” - Segredou-nos a pequena Júlia Leveque.
Chamo-me Júlia Leveque e tenho 13 anos de idade. Eu
vivia no Bairro Patrice Lumumba aqui em Maputo com
os meus pais. Encontro-me actualmente a estudar na
Escola Primária Comunitária de Khongolote – A, a fazer
a 7ª classe. Gosto da minha escola porque lã criamos
um clube de raparigas aonde defendemos os direitos
das crianças e explicamos aos colegas como podemos
lutar para que os nossos direitos sejam respeitados.

fazer e também a estudar e a ter um acompanhamento
constante. Aqui há muito amor.

Sai de casa em 2016 devido aos maus tratos e eu achei
que valia a pena viver na rua. Somente em 2017n é que
fui parar a Associação LHAYSSEKA aonde conheci os
titios que me aconselharam e me ajudaram.

Em relação aos meus sonhos eu gostaria de me formar
e ser Polícia e Médica. Quero ser Polícia, porque vejo
que aqui em Moçambique há muita criminalidade
e, eu gostaria de ajudar os outros polícias nesta luta
para acabar com a criminalidade. Quanto a outra
profissão de ser médica, eu a escolhi porque noto que
muitos hospitais tem falta de médicos para atender os
doentes. Vejo que Moçambique necessita de médicos
para atender os doentes, principalmente aos mais
velhos.

Depois de algum tempo, eles me ajudaram a voltar a
casa e a reconciliar-me com os meus familiares, mas eu
preferi continuar a viver na associação porque sei que
aqui irei continuar a fazer as actividades que gosto de

Eu tenho um conselho para os papás no geral, gostaria
de pedir aos papás para aprenderem a ouvir mais os
seus filhos e deixá-los estudar, porque disso depende o
nosso futuro e também para podermos os ajudar.

Agora estou a preparar-me para regressar à escola.
Eu espero me formar e gostaria de ser médica
especializada em direitos sexuais e reprodutivos para
explicar e ensinar a adolescentes, jovens a conhecer
melhor os seus direitos sexuais e reprodutivos. Gostaria
também de ser cantora. Gosto muito de cantar e neste
momento estou a escrever algumas músicas que eu
espero um dia vir a cantar. Entretanto, na associação
fazemos variadas actividades como a tecelagem,
culinária, corte e costura, carteiras, sapatos e chinelos
que fôramos com capulanas.
Eu gostaria que os pais e encarregados de educação
respeitassem os direitos das crianças e, que o governo
construísse mais escolas para crianças desfavorecidas
como nós.
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Notícias dos Membros do ROSC/CECAP
PSC – SUN (Plataforma da Sociedade Civil Scaling Up
Nutrition) capacitou seus membros em Nutrição e
Advocacia em Nutrição
A Plataforma da Sociedade Civil Scaling Up Nutrition capacitou seus membros em
matérias ligadas a nutrição em Maputo. Este evento teve a duração de dois dias
29 e 30 de Maio,do corrente ano e contou com a presença de organizações como
a KULIMA, Care International, The Hunger Project, ROSC, ADPP, Rede HOPEM,
AMORA, entre outras organizações da sociedade civil. Esta capacitação tinha como
objectivo dotar de conhecimento aos membros sobre Nutrição e também munir de
ferramentas sobre a melhor forma de advogar sobre este conceito tão conhecido
como também peculiar.

Coalizão presta assistência as vítimas do ciclone IDAI
Associação Coalizão da Juventude Moçambicana recebeu em Maio do corrente ano,
a visita do Primeiro Ministro de Desenvolvimento e Cooperação da Suécia no âmbito
das acções do Programa Rapariga BIZ e de Apoio á Emergência na Província de Sofala
às Vítimas do Ciclone IDAI.
Esta visita de intervenção tinha como objectivo:
- Apoiar a reconstrução de vida da população afectada pelo ciclone IDAI,
principalmente das mulheres através de programas e actividades desenvolvidas
como “Espaço Amigo da Mulher,” aonde elas recebem apoio psicológico, suporte
em caso de violência baseada no género e instrução para desenvolver habilidades;
- Mulheres grávidas e jovens são capacitadas para prover o seu sustento em
actividades como culinária, croché e serviços de corte e costura.

Rede Local de Protecção dos Direitos da Criança discute
estratégias para uma melhor coordenação da rede
A Rede de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança em Manica, composta por
organizações como ACACON, Shinguirirai, LEMUSICA, ROSC, Rádio Geson, PLASOC
entre outras, encontraram-se no dia 29 de Maio do corrente, na sede da LEMUSICA
para preparar e analisar as accões que a rede tem desenvolvido no seguimento das
suas actividades. Neste encontro foram identificados desafios que tem a ver com a
falta de cometimento para com a causa defendida pela rede e falta de coordenação
no que concerne as estratégias a adoptar para que a informação chegue as
comunidades. Estas actividades são realizadas no âmbito do Projecto “Reforçando
o Compromisso para a Prevenção dos Casamentos Prematuros” da AmplifyChange,
uma iniciativa liderada pela Sociedade Civil.
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ACABE
Decorreu nas instalações da ACABE um encontro com Organizações da Sociedade Civil em Lichinga que lidam com os Direitos Humanos.
Importa sublinhar que o encontro foi acolhido e organizado pela Associação Amigos Da
Criança Boa Esperança ACABE e promovido pela Comissão Nacional Dos Direitos Humanos.
O encontro serviu para reflectir as actividades que as OSC em Lichinga tem
levado a Cabo e como têm sido encaminhados por forma a defender Direitos Humanos das pessoas sobretudo Dos que vivem com HIV positivo.
Importa sublinhar que estiveram presentes a ACABE, KAMULANE, GLOBAL HELP,
IMANI, AJUCOMA, DESPERTAR ÁGUIA FEMININA, FONAGNI, REPADES, PARLAMENTO
JUVENIL E A COMISSÃO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.
Na ocasião o coordanador da ACABE Victor Silimino Maulana, apelou união nas Organizações e Organização para que se possa fazer Uma melhor advocacia pelo bem
do próximo e pela defesa do Direitos Humanos de Todo tipo de pessoa independentemente da raça, cor, sexo, religião e origem.

Workshop sobre Técnicas de Facilitação
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC), AMODEFA, Fórum da
Mulher, entre outras organizações, beneficiaram de uma formação em Técnicas de
Facilitação. Esta formação tem como objectivo aprimorar as técnicas de facilitação aos
formadores das organizações, reforçando e dotá-los de novas ferramentas e formas de
saber fazer, uma vez que vão surgindo novas formas e técnicas de fazer facilitação.
Este workshop tem a duração de dois dias 07 e 08 de Maio do corrente ano e foi realizado
no Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Ela enquadrase nos esforços que a JUNTOS tem enveredado no apoio as iniciativas inovadoras e no
fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil. Para a materialização deste Workshop
contou-se com o apoio da Fundação Aga Khan e a Fundação La Caixa.

Seminário Sobre a Paz, Governação e Direitos das Crianças
nas Autarquias Moçambicanas sob o lema:
“Promovendo a Cultura da Paz Baseada nos Direitos das Crianças” acontecido na
província de Manica, cidade de Quelimane em Maio do corrente ano. Este Seminário foi
realizado pela Rede da Criança em parceria com a Associação Nacional dos Municípios
de Moçambique ANAMM), Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC)
e Liga dos Direitos da Criança (Zambézia), com o apoio da Diakonia, Agir, Embaixada da
Suécia, Embaixada dos Países Baixos, Unicef, entre outros.

20

B oletim Informativo | Notícias

Feira Sobre os Direitos da Criança: “Acesso a Informação e
Participação da Criança”
A Rede de Comunicadores Amigos da Criança (RECAC), realizou no dia 05 de Maio do
corrente ano na Escola Secundária Noroeste 2, na Cidade de Maputo a “Feira Sobre os
Direitos da Criança: Acesso à Informação e a Participação da Criança.”
Este evento contou com a participação de dos alunos da referida escola, crianças
produtoras de Programa Infantis nos Órgãos de Comunicação Social de Maputo e de
representantes do ROSC, REDE CAME, Linha Fala Criança, Coalizão, AMAMO, Save The
Children Moçambique e a AMODEFA.
A curiosidade trouxe os petizes que vivem a redor da Escola Secundária Noroeste
2, que levados pela música convidativa tocada pelo DJ os convidava ao local para
de perto acompanhar, dança e ver de perto o que se estava a passar na escola. As
mesmas não se fizeram de rogados visitaram os stands e já perguntavam o que é
que estava a acontecer.
A Feira tinha como objectivo consciencializar e dotar as crianças e adolescentes
de conhecimento sobre os Direitos da Criança com enfoque virado ao acesso à

informação e a participação deste segmento em tudo o que lhes diz respeito, para
que se tornem mais informados e possam exercer o seu direito a expressar a sua
opinião de forma livre e sem represálias.
Para a materialização desta feira a RECAC contou com o apoio da Unicef Moçambique.

Centro de Chamadas da Linha Fala Criança com novo
equipamento
A Associação Linha Fala Criança inaugurou no dia 06 de Junho do corrente ano, em
Maputo, o Centro de Chamadas LFC 116, com novos equipamentos para melhor
servir ao seu público alvo.
Recordar que a #AssociaçãoLinhaFalaCriança existe desde 2009 e tem como objectivo
atender a casos de denúncias sobre casos de violência doméstica, casamentos
prematuros, gravidezes precoces, entre outros.
Organizações como a #RECAC, Save the Children Moçambique, Forum da Sociedade
Civil para os Direitos da Crianca - ROSC, Coalizão, UNICEF Mozambique, entre outras,
fizeram-se presente para acompanhar de perto a inauguração do Centro de Chamadas.
Para a inauguração do Centro de Chamadas contou-se com o apoio do Governo,
UNICEF, parceiros nacionais e internacionais.

Sociedade Civil busca soluções para Fortalecer iniciativas
de Prevenção e Resposta da Violência contra a Criança nas
Escolas
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com o Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano através da Direcção de Assuntos Transversais
realizou em Junho do corrente ano, na Cidade de Maputo, um encontro sobre
“Prevenção e Resposta da Violência Contra a Criança nas Escolas em Moçambique”
com objectivo de promover a troca de experiências e acções, boas práticas dos actores
que trabalham na prevenção da violência contra as crianças e melhorar os mecanismos
usados para denúncia e resposta em casos de violência contra as crianças na Escolas.
Participaram do evento membros das Organizações da Sociedade Civil Moçambicana e
internacional, agentes e funcionários de estado, instituições que tutelam pela área da Criança
como a Polícia (Gabinete de Atendimento a Família e Vítimas de Violência Doméstica),
Procuradoria, incluindo o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

O ROSC fez-se presente no evento através do Oficial de Projectos Filipe Tumbo, que
partilhou a experiência do ROSC no âmbito do Combate e Prevenção das Uniões
Prematuras e Gravidezes Precoces.
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for Community and Youth Development (CCYD), uma organização Malawiana
que tem a missão de facilitar o empoderamento de pessoas marginalizadas, suas
famílias, comunidades e trabalhar ou colaborar com o Governo para proporcionar um
ambiente melhorado para o desenvolvimento sustentável do país. Para a visita de
dois dias a Moçambique, o CCYD colheu, partilhou experiências sobre a Participação
de Jovens na Política e seu Empoderamento.
Para esta troca de experiência a CCYD visitou a Associação Sócio Cultural Horizonte
Azul (ASCHA), Associação Coalizão da Juventude Moçambicana, o Forum da
Sociedade Civil para os Direitos da Crianca - ROSC e a Plan Mozambique, onde se
informou das principais acções levadas a cabo por estas organizações no que tange a
Participação Política e Empoderamento de Jovens.
Organizações da Sociedade Civil Moçambicanas e
Malawianas trocam experiência sobre o Empoderamento e
Participação dos Jovens na Política
No dia 13 de Maio deste ano, algumas organizações da Sociedade Civil Moçambicanas,
sediadas em Maputo, beneficiam de um encontro de troca de sinergias com a Centre

As organizações visitadas falaram das actividades realizadas de maior relevo, tendo
mencionado a realização da V Conferência Nacional da Rapariga e do Workshop
do Rapaz como sendo um espaço de Participação Política e de Advocacia para a
Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens junto aos decisores políticos.
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A liberdade e direito em
Moçambique, deve ser
como uma bola redonda
entre às mãos de uma
criança
Sitifane Faustino Erneio
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Parceiros:

