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Em prol da protecção dos direitos da criança

p.14

Organizações da Sociedade Civil apresentam,
publicamente, o seu posicionamento diante da
vulnerabilidade das crianças face à COVID-19 e
aos conflitos armados

Membros do ROSC na dianteira da
prevenção contra a COVID-19

p.06
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ROSC

>>

O QUE É ROSC

OBJECTIVOS DO 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, infuencia políticas e processos, partilha e
divulga experiências que visam a promoção dos direitos da
criança em Moçambique.

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.

VISÃO

PILARES DO ROSC
• Desenvolvimento de Capacidades

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.

MISSÃO

• Advocacia de Políticas Sociais
• Gestão de Informação
• Coordenação de Parcerias

VALORES

O ROSC tem a missão de contribuir na coordenação e fortale imento 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. 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.

• 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 – 82 245 0054 / 21 422 642
rosc@rosc.org.mz | www.rosc.org.mz
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EDITORIAL
Caro/a leitor/a
A missão do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança - ROSC é de contribuir na coordenação e fortalecimento de um movimento nacional de Organizações da Sociedade
Civil intervenientes na área dos direitos da criança, mobilizando recursos, facilitando parcerias entre actores engajados em
melhorar o desenvolvimento integral e harmonioso da criança
na Agenda Nacional.
Por isso, juntamente com outras organizações parceiras e
membros a si afiliadas, o ROSC tem levado a cabo várias acções com o objetivo de reforçar a salvaguarda e protecção dos
direitos da criança em Moçambique.
Para a presente edição do Elos, o ROSC partilhará com o/a prezado/a leitor/a temas que são actuais e factuais em Moçambique, como por exemplo, a Covid-19 e o seu impacto na vida
das crianças, o impacto dos conflitos armados e da Covid-19
no centro e norte do País nas crianças e raparigas.

+ DESTAQUE

Dia Internacional
da Criança

Por que o mês de Junho tem datas importantes, nomeadamente o 01 de Junho - Dia Internacional da Criança, o dia 12
de Junho - Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil e o dia 16
de Junho - o Dia da Criança Africana, iremos, igualmente, trazer alguns artigos reflexivos em torno da realidade vivida pela
criança, 45 anos depois de proclamada a Independência Nacional.
Assim, convidamos o/a caro/a leitor/a a percorrer as páginas
do Elos na perspectiva de que se delicie com uma boa leitura
e prometemos regressar brevemente com muito mais novidades para si e pensando em si.
Muito obrigado!
A Direcção

Ficha Técnica

Membros Fundadores do ROSC

Directora Executiva: Benilde Nhalivilo

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.

Edição: Laurinda Mandlate
Colaboradores: Benilde Nhalivilo, Laurinda Mandlate, Filipe
Tumbo, Salomé Mimbir, Nelsa Candieiro, Silvana Claúdia,
Francisca Noronha
Maquetização: Wonderful
Tiragem: 250
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Dia Internacional
da Criança
Por: Laurinda Mandlate

O

mundo comemorou no dia 01 de Junho, o Dia Internacional da Criança. Para o presente ano (2020)
as comemorações foram celebradas sob o lema “Proteger a Criança é Garantir o Futuro de

Moçambique”, olhando para a necessidade de protecção da criança e dos seus direitos em situações de
pandemias, doenças, fome e conflitos armados.
Esta data é comemorada numa altura em que o mundo e Moçambique, são afligidos pela COVID-19, doença esta, que surgiu nos finais de Dezembro na cidade chinesa de Wuhan e rapidamente se propagou pelo
mundo.
Em Moçambique as crianças constituem mais da metade da população e é preciso protegê-las contra a
COVID-19 e outros perigos existentes que possam minar o seu desenvolvimento físico e psicológico.
A cada dia aumentam mais casos de pessoas afectadas pela COVID-19 e de forma particular aumentam
casos de crianças contaminadas. Até 30 de Junho de 2020, o nosso País tinha um cumulativo de 889 casos
positivos registados, sendo 816 de transmissão local e 73 casos importados, sendo que, um (01) caso está
na faixa etária de 05-14 anos de idade; um (01) caso está na faixa etária de 15-24 anos de idade (MISAU).
Para além disso, a COVID-19 colocou 8.5 mil crianças fora da escola devido à situação de emergência.
É necessário repensar em medidas e mecanismos mais eficazes para que as crianças, camada considerada
vulnerável, sejam protegidas da COVID-19 e dos conflitos armados.
Em Moçambique ambientes de conflitos armados, trabalho infantil e violência também perigam a vida de
muitas crianças, o que vem demonstrar que há uma necessidade urgente de ultrapassar-se estes problemas e assegurar a realização plena dos direitos da criança.
Para que os direitos da criança se tornem eficazes é preciso que se melhore a implementação das leis e
políticas públicas, o que passa, também, pela monitoria, fiscalização e responsabilização dos vários actores
que deviam velar pelo cumprimento dos direitos da criança em Moçambique.
Importa realçar que Moçambique é signatário de vários instrumentos legais como a Carta Africana dos
Direitos e Bem-Estar da Criança – CADBEC, a Convenção dos Direitos da Criança – CDC e também de várias
leis como é o caso da Lei de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança, a Lei de Promoção e Combate
ao Tráfico de Pessoas, entre outras, para que haja protecção dos direitos da criança.
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Activista da SOPROC sensibiliza comunidade sobre a prevenção da COVID-19

Membros do ROSC na dianteira da
prevenção contra a COVID-19
Os membros do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, ROSC, estão engajados na luta
contra a COVID-19 através de divulgação de mensagens, capacitação dos colaboradores e seus grupos-alvo nas comunidades.

O

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança –
ROSC e seus membros reuniram-se, no dia 07 de Maio
do corrente ano, via Plataforma WhatsApp, para debater e partilhar experiências em volta das acções levadas a cabo face à
COVID-19 e também se debruçar sobre questões relacionadas
com o fortalecimento e coordenação da rede.
Recordar-se que a COVID-19 foi declarada a 11 de Março pela
Organização Mundial da Saúde, OMS, uma pandemia global
devido a sua rápida propagação pelo mundo e Moçambique
faz parte dos países afectados.

Diante deste cenário, o Governo, Autoridades Sanitárias, OSC e a
população foram chamados à tomada de medidas preventivas
para conter a propagação e o contágio de pessoas pela COVID-19.
Por isso o ROSC, uma rede de organizações que trabalha em
prol da promoção e protecção dos direitos da criança em Moçambique, reuniu-se com os seus membros para se inteirar de
perto quais e que tipo de acções cada um está a desenvolver
para minimizar a doença.
A seguir, o relatório das actividades realizadas pelos membros:
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Relatório
Sessão de partilha das Acções dos Membros do ROSC no
âmbito do combate à COVID-19
1. Acrónimos
AAAJC

Associação de Apoio e Assistência Jurídica
as Comunidades

NEE

Crianças com Necessidades Educativas
Especiais

ACABE

Associação Amigos da Criança Boa esperança

OCB

Organização Comunitária de Base

ASCHA

Associação Socio Cultural Horizonte Azul

ONG

Organização Não Governamental

BR

Boletim da República

OSC

Organização da Sociedade Civil

CESC

Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil

PSCM-PS

Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana
para a Protecção Social

COV´s

Crianças Órfãs e Vulneráveis

PSSB

Programa subsídio Social Básico

FAA

Fundação Apoio Amigo

RDPI

ICS

Instituto de Comunicação Social

Rede para o Desenvolvimento da Primeira
Infância.

IEC

Informação, Educação e Comunicação

RECAC

Rede de Comunicadores Amigos da Criança.

INAS

Instituto Nacional de Acção Social da Delegação da Cidade de Maputo

ROSC

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da
Criança

MEDH

Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano

TDHI

Terre Des Hommens Itália

VBG

Violência Baseada no género

VIDEC

Visão para o Desenvolvimento Comunitário

MEPT

Movimento de Educação para Todos

MULEIDE

Associação Mulher Lei e Desenvolvimento

2. Introdução
No dia 07 de Maio de 2020, das 10 às 18 horas, esteve reunida
a Sessão de partilha das acções dos membros do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC, no âmbito da
resposta ao combate a Covid-19. A sessão objectivava fortalecer o esforço e as intervenções da sociedade civil e dos membros do ROSC na prevenção e combate a esta pandemia. A
sessão que durou oito horas foi realizada com recurso ao WhatsApp, através de um grupo criado nesta plataforma, no dia 29
de Abril do ano em curso e que integra mais de 100 pessoas,
representantes e pontos focais das organizações membros do
ROSC distribuídos em todas províncias do país.
O presente documento sintetiza as principais informações e
contribuições feitas pelos membros durante a sessão.

3. Objectivos
•

Promover a partilha e troca de experiência e acções
levadas a cabo no âmbito do combate a Covid-19 em
Moçambique;

•

Despertar a consciência dos membros do ROSC para
a tomada de acções mais concertadas na luta contra
a Covid-19;

•

Fortalecer o esforço e as intervenções da sociedade
civil e dos membros do ROSC na prevenção e combate da Covid-19.

4. Descrição da actividade
O evento de partilha das Acções dos Membros do ROSC
no âmbito do combate a Covid-19 esteve organizado em
quatro sessões com a duração de dez minutos por cada
interveniente, sendo cinco minutos de apresentação e
cinco minutos de interacção com a condução de um moderador.
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Comunidades recebem apoio para fazer face a COVID-19

Durante as apresentações foi destacado a realização de acções
de sensibilização e mobilização comunitária para a prevenção
da Covid-19 e da violência contra as crianças nas comunidades, a produção e a disseminação de informação na media
(redes sociais e televisão e rádio); mapeamento das acções
e actividades das organizações da sociedade civil no âmbito
da Covid-19 e direitos da criança; advocacia junto ao Governo
para prestação de atenção especial às COV´S e produção de
documentos de posição.=
Em termos de desafios, as organizações se deparam com a exiguidade de recursos para responder a pandemia visto que a
maior parte das acções tem em vista financiar programas de
desenvolvimento e a necessidade de diversificação de recursos, a fraca capacidade para responder em tempo útil as necessidades da comunidade, a falta de inclusão de crianças com
necessidades educativas especiais (NEE) nos vários programas
e actividades.

5. Conclusão e próximos
passos
Esta actividade foi de grande utilidade na medida em que
serviu de espaço de partilha e troca de experiência sobre as
acções e estratégias dos membros do ROSC no âmbito do
combate ao coronavírus tendo sido rico na apresentação da

fotografia sobre a situação relativa as necessidades e as formas
de resposta adoptadas pelos membros nas diferentes províncias, destacando os seguintes aspectos: (i) identificação das
actividades que estão a ser levadas a cabo como forma de resposta aos impactos do Coronavírus sob as pessoas mais vulneráveis; (ii) interacção e maior conhecimento das estratégias
implementadas pelos diferentes membros; (iii) identificação
dos grupos-alvo e dos grupos que necessitam de ainda mais
atenção; (iv) identificação dos focos onde as intervenções são
mais intensas e onde ainda carece de mais actividades como
é o caso da província do Niassa; (v) desafios e formas de superação dos mesmos para o alcance de melhores resultados
na luta para conter o Coronavírus e garantir a protecção das
crianças e; (vi) foi fortalecido o movimento de advocacia da
sociedade civil para o estreitamento de acções para responder
a Covid-19, sobretudo com foco nas pessoas mais vulneráveis
(COV´s, mulheres e raparigas e pessoas idosas e deficientes).
Para os próximos passos foi assumido o compromisso de trazer mais elementos e acomodar as contribuições que ficaram
de fora; assumido o compromisso por parte do secretariado
do ROSC a elaboração e Partilha do relatório aos membros,
parceiros e governo; a Organização de mais sessões de partilha, usando não apenas o WhatsApp, mas também o Zoom
e o Skype; e a produção de um documento de posição com
as contribuições e evidências partilhadas durante a sessão de
debate.
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6. Matriz com a informação das principais acções realizadas pelos membros do ROSC no âmbito da COVID19
ORD. ORGANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA COVID19
• Distribuição de material (máscaras, baldes acoplados a torneiras e desinfectantes) para a prevenção nas comunidades
reassentadas de Cateme e Mualadzi no distrito de Moatize;

1

É uma organização sem fins lucrativos, de
âmbito nacional com sede na cidade de Tete.
AAAJC - AssoFundada em 2008 com os seus estatutos leciação de Apoio
galmente publicados em 2010 no BR Número
e Assistência
Jurídica às Comu- 2, III série, 4.° Suplemento de 19 de Janeiro.
nidades.
Tem como grupos-alvo pessoas vulneráveis
nas comunidades.

• Sensibilização comunitária nos mercados para a prevenção da
pandemia;
• Levantamento através de um estudo de base sobre o impacto
da Covid-19 nas comunidades afectadas pela mineração;
• Criação de grupos em plataformas sociais envolvendo activistas comunitários sobre as medidas de prevenção adoptadas
em cada comunidade;
• Produção e fixação de cartazes/panfletos com mensagens de
prevenção contra a Covid-19;
• Produção de spots publicitários em diferentes línguas locais
sobre a prevenção contra a Covid-19.

2

ACABE - Associação Amigos
da Criança Boa
Esperança.

Está sedeada na cidade de Lichinga e foi criada a 14 de Março de 2002. Trabalha em prol
da criança em situação difícil na província do
Niassa. A mesma tem a sua origem nas actividades culturais (música e dança tradicional,
poesia, teatro e canto coral).

• Replica das informações de prevenção contra a Covid-19 através das plataformas virtuais;

• Capacitação e mobilização de activistas para a intervenção
comunitária;

3

4

É uma associação juvenil que congrega, maioritariamente, jovens e raparigas empenhados • Fortalecimento da parceria com o Instituto de Comunicação
Social (ICS) para a difusão de informação sobre a Covid-19;
na promoção da igualdade de género, empo• Realização de palestras e distribuição de máscaras nos mercaderamento político, social e económico.
dos com recurso a megafones;
Tem a missão de promover o desenvolvi-

ASCHA - Associação Sócio Cultural
• Difusão de mensagens de prevenção contra a violência em
mento local através da educação, formação,
Horizonte Azul
tempos de Covid-19;
comunicação, arte, cultura e advocacia para
eliminação de todas práticas opressoras e tem • Criação e revitalização de plataformas digitais de interacção
como grupos-alvo: mulheres, jovens, raparientre os activistas;
gas e rapazes.
• Produção de spots publicitários e difusão através das redes
sociais e pelas rádios comunitárias.

CESC - Centro de
Aprendizagem e
Capacitação da
Sociedade Civil

Tem o objectivo de fazer a mobilização da
participação activa dos cidadãos e organizações da Sociedade Civil nos processos de
desenvolvimento local; Desenvolvimento de
capacidades das OSC’s/OCB’s locais a engajarem-se com os provedores e tomadores de
decisão na prestação de serviços públicos nos
vários níveis e influência (advocacia) de políticas públicas; actua nas províncias do Niassa,
Cabo Delgado, Nampula, Gaza, Zambézia e
na Cidade de Maputo. O seu grupo-alvo são
mulheres vulneráveis e crianças.

• Elaboração e partilha de Cartilha sobre Direitos durante o
Estado de Emergência/Covid-19;
• Directório de contactos úteis durante a pandemia;
• Sensibilização e prevenção das comunidades via rádios comunitárias e outras media (incluindo mensagens de VBG);
• Monitoria do acesso aos serviços de saúde e ensino à distância;
• Colaboração com MEDH no grupo de sensibilização e prevenção de resposta ao Covid-19;
• Produção de spots sobre educação no contexto da pandemia
em parceria com o MEPT;
• Elaboração de Policy Brief com recomendações para mitigação
do impacto social da Covid-19 em grupos vulneráveis.
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ORD. ORGANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA COVID19
• Adaptação e reforço das medidas internas de higiene individual e colectiva para a prevenção da Covid-19 no local de
trabalho;

5

FAA - Fundação
Apoio Amigo

É uma Organização baseada na província de
Tete, surgiu no ano de 2000 e a sua cons• Alternância dos dias de trabalho entre os colaboradores;
tituição legal ocorreu em 2004. Tem como
• Disponibilização de máscaras aos activistas;
grupo-alvo: COV´s, raparigas e rapazes, jovens
• Capacitação de 32 activistas do programa de Saúde Sexual e
e mulheres;
Reprodutiva para veiculação de mensagens contra Covid-19;
• Disponibilização de materiais de higiene às escolas.
• Produção e divulgação de mensagens nas redes sociais, rádio e
televisão sobre a prevenção da violência contra as crianças em
tempos de Covid-19;
• Elaboração de um documento de posição enviado ao Primeiro-ministro para maior protecção e defesa das crianças no
âmbito das 3R;

6

ROSC - Fórum da
Sociedade Civil
para os Direitos
da Criança

É um fórum constituído por organizações da
Sociedade Civil, nacionais e internacionais,
que trabalham na área da criança. Foi criado
em 2010 e tem como grupo-alvo: crianças,
jovens e adolescentes.

• Divulgação dos serviços de atendimento a crianças como a
Linha Fala Criança e Aló Vida e, juntamente com a ASHCHA,
fazer levantamento de possíveis casos de assédio sexual em
época da Covid-19;
• Produção e distribuição de material de Informação, Educação e
Comunicação (IEC);
• Criação de grupos de discussão e debate através das novas
plataformas de comunicação (WhatsApp, Skype, Zoom) com
os membros, parceiros, jovens e adolescentes no âmbito da
violência em tempos de Covid-19;
• Participação em plataformas como #Juntos por Moçambique e
Mulheres Com Vida;

7

HELPO

A Associação HELPO existe em Moçambique
há 12 anos nas províncias de Nampula e Manica. Actua na área da infância, nos sectores
de educação e Nutrição. Tem como objectivo:
desenvolver as comunidades através da melhoria de acesso à educação das crianças e o
seu grupo-alvo são pessoas vulneráveis.

• Distribuição de material de higiene e de informação sobre a
prevenção da Covid-19 em Centros de Acolhimento de Crianças, 6 centros em Cabo Delgado e 10 centros em Nampula (767
crianças abrangidas);
• Sensibilização às crianças e jovens da Biblioteca Provincial de
Pemba (realizada ainda antes do estado de emergência tendo
abrangido 40 crianças);
• Apoio aos Serviços Distritais de Saúde onde tem intervenção,
para que possam acudir a comunidade, quer adultos, quer
crianças no âmbito da Covid-19;
• Produção local e entrega de máscaras caseiras e de material
de higiene aos agentes comunitários e todas pessoas do seu
agregado familiar, adultos e crianças. Já foram entregues mais
de 500 máscaras.
• Assistência a crianças deficientes abrangendo 35 famílias e 175
vizinhos;

8

Luana Semeia
Sorrisos

• Distribuição de kits de prevenção (máscaras, lixivia, Javel, viseira, álcool de mão, etc.);
• Criação de Coviz (rede de vizinhos) para auxiliar às mães em
caso de necessidade que, na sua maioria, são as únicas cuidadoras;
• Instaladas torneiras especiais, beneficiando 30 famílias para a
prevenção da Covid-19.
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ORD. ORGANIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

11

PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA COVID19
• Elaboração de um plano de contingência para responder a
situação da Covid-19;

9

10

KHANDLELO

Kupulumuswa

Foi criada a 30 de Outubro de 2000 por inicia- • Realização de sessões de sensibilização da comunidade;
tivas de jovens estudantes e trabalhadores. Os
• Disponibilização de kits alimentares e de higiene para as crianfundadores em tempos livres faziam visitas a
ças que apresentam doenças crónicas;
alguns bairros periféricos da cidade de Mapu•
Criação de grupos no WhatsApp para continuar a orientar e a
to (Xipamanine, Chamanculo e Munhuana).
monitorar as crianças, pais e encarregados de educação no que
Objectivo da organização: promover a consdiz respeito às medidas de prevenção a Covid-19;
trução e o desenvolvimento da identidade
• Prestação de assistência social às crianças e pais encarregados
e a consciência de pertencer a um grupo
considerando sempre o valor da pessoa. O seu de educação;
• Prestação de assistência psicológica online usando plataformas
grupo-alvo são as crianças.
digitais como Skype, WhatsApp, telefonemas e produzindo
vídeos para a página do Facebook e participação nas TV’s.
Surgiu a 05 de Maio de 2018, na Cidade de
Chimoio, província de Manica e foi reconheci• Distribuição de kits de higiene e protecção;
da e autorizada a funcionar por S. Ex.a Gover• Fornecimento de depósitos de lixo no mercado Mpulango –
nador da Província num despacho datado a
Chimoio - Projecto financiado pela OJDC/UNDEF.
15 de Janeiro 2019. Os seus grupos-alvo são
COV’s, pessoas idosas e mulheres vulneráveis.
• Elaboração de um plano de resposta a Covid-19 e partilhado
com os parceiros;
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MALHALHE

• Sensibilização comunitária para a tomada de medidas de
Surgiu em Novembro de 1997 e trabalha em
higiene para a prevenção da Covid-19;
prol da protecção das mulheres e das crianças.
• Mobilização e sensibilização das OCB’s, extensionistas e lideEstá baseada na província de Inhambane e
ranças comunitárias para participar na difusão de mensagens
os seus grupos-alvo são mulheres, crianças e
contra a Covid-19 e da necessidade de as crianças continuarem
raparigas.
a estudar durante o estado de emergência;
• Produção de programas e debates radiofónicos através das
rádios comunitárias.
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MULEIDE - Associação Mulher
Lei e Desenvolvimento

É uma organização não-governamental
que trabalha na promoção e protecção dos
direitos da mulher e rapariga. Está sediada
em Maputo, Sofala e Cabo Delgado. Presta
assistência legal e psicológica para mulheres
vítimas de VBG.

• Prestação de assistência jurídica onde recebemos até então 02
casos de violência relacionada com a Covid-19;
• Visitas domiciliares para o seguimento e monitoria de casos de
VBG;
• Produção de máscaras para o grupo-alvo e posterior distribuição.
• Produção de posicionamentos sobre as “medidas preventivas e
de mitigação do impacto da Covid-19 nos grupos vulneráveis e
de alto risco entre os beneficiários do Programa subsídio Social
Básico (PSSB);
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PSCM-PS Plataforma da
Sociedade Civil
Moçambicana
para a Protecção
Social

É uma rede composta por 35 organizações da • Monitoria aos postos de pagamento do subsídio social básico
Sociedade Civil. Tem como objectivo contrie campanhas de sensibilização aos beneficiários do PSSB (Mabuir e influenciar os processos de decisão que puto, Inhambane, Sofala, Tete, Cabo Delgado e Niassa);
possam tornar os serviços de Protecção Social
• Produção de brochuras, sobre medidas de prevenção contra
(PS) acessíveis ao público em geral e aos
a Covid-19, traduzidas em línguas locais: Changana, Elomwe,
grupos populacionais vulneráveis; o destaque
Cinhanja, Ekhoti, Sena, Chuabo e Nhungue;
vai para as COV’s, pessoas com deficiência,
• Distribuição de kits compostos por máscaras e sabão aos
pessoas idosas e mulheres.
beneficiários do PSSB no bairro de Chali, distrito municipal de
Catembe, na Cidade de Maputo;
• Distribuição de viseiras aos técnicos do Instituto Nacional de
Acção Social (INAS) da Delegação da Cidade de Maputo.
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ORD. ORGANIZAÇÃO
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17

18

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

É uma organização não-governamental, sem
fins lucrativos, de caracter privado, humaniRDPI - Rede para
tária com personalidade jurídica e autónoma,
o Desenvolvicuja missão é de contribuir para a excelência
mento da Prida formação partilhada da criança, favoremeira Infância.
cendo o seu desenvolvimento holístico na
primeira infância.

RECAC - Rede de
Comunicadores Amigos da
Criança.

Rede CAME
- Rede de Protecção Contra
o Abuso de
Menores.

TDHI - Terre Des
Hommens Itália

VIDEC - Visão
para o Desenvolvimento
Comunitário

É uma ONG que advoga os Direitos da Criança, através dos media (jornalistas, comunicadores e comunicadoras) e tem como grupo
alvo os jornalistas, comunicadores, comunicadoras e crianças produtoras de programas
infantis.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA COVID19
• Mapeamento das organizações membros a si afiliadas no que
tange às acções levadas a cabo no âmbito da Covid-19;
• Partilha de informação sobre a Covid-19 com os membros via
Website da RDPI, WhatsApp e correio electrónico;
• Produção de um cartaz para os pais promoverem melhores
cuidados às crianças (0 a 8 anos);
• Participação em programas de media;
• Distribuição de máscaras e materiais de higiene para adultos e
crianças.
• Elaboração do Guia Prático para jornalistas e comunicadores e
comunicadoras sobre como escrever matérias relacionados a
Covid-19;
• Realização de campanhas digitais sobre a prevenção da
Covid-19, incluindo mensagens direccionadas aos cuidados
especiais às crianças deficientes;
• Produção de um Spot sobre violência que está a passar na
Rádio Moçambique e em rádios comunitárias;
• Elaboração de comunicados de imprensa para alertar aos media e a sociedade sobre a necessidade de redobrar os esforços
nos cuidados com as crianças durante este período epidémico.

Tem o objectivo de contribuir para a melhoria
• Adopção de medidas internas contra a Covid-19 onde os
da disponibilidade do acesso ao conhecicolabores trabalham a partir de casa através do uso de redes
mento e do compromisso pelo respeito na
sociais para a comunicação;
implementação progressiva dos direitos das
crianças à uma vida livre da violência, abuso e • Referencia a linha Fala Criança para casos de denúncia produexploração por parte da família, comunidade
ção de material IEC no contexto da Covid-19.
e sociedade no geral.

Trabalha em Moçambique desde 2003 na
província de Maputo, nas comunidades de
Chinonaquila, Salinas, Antigos Combatentes,
Rádio Marconi, Mussumbuluco e Eduardo
Mondlane (Mahubo 14).

• Oferta de baldes com torneiras, sabão e Javel nas zonas de
maior aglomeração nas comunidades de Mahubo, Rádio
Marconi, Salinas, Chinonaquila, Mussumbuluco e Antigos
Combatentes;
• Distribuição de máscaras de protecção;

• Em processo de produção de um spot radiofónico em parceria
Tem como objectivo promover melhores concom a Linha Fala Criança;
dições de vida às famílias através de educação
•
Através dos CPC identificadas famílias com dificuldades na
e apoio psicossocial e o seu grupo-alvo são
colocação de balde com torneira que possa permitir a eficácia
crianças dos 03 aos 17 anos.
da lavagem das mãos e através de fundos próprios.
É uma organização sem fins lucrativos, de
âmbito Provincial, com a sua sede na cidade
da Beira. Fundada em 2003, tem como objectivo promover acções que visam melhor as
condições socioeconómicas para a realização
de actividades geradoras de rendimento em
prol da criança.

• Realização de sessões de sensibilização aos pais e encarregados de educação;
• Pulverização no posto de controlo de Inhamissa.
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ADDC

Muhilialace

HOPEM - Rede
Homens pela
Mudança

DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

13

PRINCIPAIS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA COVID19

É uma organização que tem o objectivo de
promover, conservar e defender os princípios
básicos dos Direitos Humanos da Criança, Mu- • Distribuição de material de sensibilização e prevenção da
lher e de todo o cidadão, em geral, bem como Covid-19: máscaras, sabão e folhetos;
• Disseminação de informação através das plataformas digitais:
a sua integridade física, moral e intelectual,
Whatsapp, Facebook e SMS.
no contexto da sua comunidade, na base da
implementação dos instrumentos jurídi• Participação em programa radiofónico.
cos internacionais e da legislação nacional,
aplicáveis à realidade política e sociocultural
moçambicana.

É uma organização não-governamental moçambicana, com sede na Cidade da Província
de Nampula e suas delegações nos distritos
de Mogovolas, Moma, Angoche, Liupo,
Meconta, Nacaroa, Monapo, Nacala-à-Velha,
Nacala Porto, Ilha de Moçambique, Malema,
Ribáuè, Mecuburi, Rapale e Murrupula.

A Rede Homens pela Mudança (HOPEM) é
uma entidade sem fins lucrativos, composta
por 25 organizações e activistas da sociedade civil moçambicana, que trabalha para a
afirmação dos direitos humanos de homens,
mulheres e crianças moçambicanas.

• Sensibilização na comunidade fazendo a Promoção de Saúde,
Educação e Protecção da Criança e intervenção comunitária
usando o teatro;
• Produção de spots e gravação de teatro radiofónico sobre
medidas de prevenção da Covid-19 com diversas mensagens e
disseminá-las através de rádios comunitárias;
• Disseminação de mensagens sobre a Covid-19 e colagem de
panfletos contendo informações de prevenção.

• Realização da campanha “Isto é Ser Homem Também” que visa
a sensibilização dos homens para a prevenção da violência
contra as mulheres em tempos de confinamento;
• Participação em programas de media;
• Produção e partilha de materiais de sensibilização direccionados aos homens, enfatizando o envolvimento destes na
protecção das famílias e das crianças no contexto da Covid-19.

• Fornecimento de depósitos de lixo no mercado Mpulango –
Chimoio - projecto financiado pela OJDC/UNDEF;

22

Associação Kkupulumuswa

A Kupulumuswa é uma associação com sede • Entrega de material escolar (1400 cadernos, 1400 borrachas,
1400 lápis) à escola de Mawawa – Dombe – Sussundenga na Cidade de Chimoio, Província de Manica
fonte do valor: quotas dos membros da associação;
com foco na promoção de saneamento do
meio urbano; educação nutricional com enfo- • Entrega de 100 barras de sabão ao Serviço Distrital de Saúde,
que para a comunicação, mudança social e de Mulher e Acção Social para lavagem das mãos nos centros de
comportamento; apoiar no fortalecimento da
saúde de Chimoio - fonte do valor: quotas dos membros da
segurança alimentar; saúde sexual reprodutiassociação;
va, educação e boa governação.
• Entrega de sabão a idosos e famílias chefiadas por crianças
órfãs nos bairros de Soalpo e Agostinho Neto - Cidade de Chimoio âmbito de prevenção de contra a Covid-19.
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Da Esquerda: Benilde Nhalivilo (ROSC), Benilde Mourana (COLUAS), Tassiana Tomé (CESC), Mércia Tembe (FDC) Mércia Tembe (FDC), Eulália Ofumane (AMMCJ)

Em prol da protecção dos direitos da criança
Organizações da Sociedade Civil apresentam, publicamente,
o seu posicionamento diante da vulnerabilidade das crianças
face à COVID-19 e aos conflitos armados

A

Coligação das Organizações da Sociedade Civil compostas pelo Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança – ROSC, a Associação
Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica
- AMMCJ, a Rede de Comunicadores Amigos da
Criança – RECAC, a Fundação para o Desenvolvimento Comunitário – FDC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil - CESC e a
Cooperativa Luana Semeia Sorrisos – COLUAS realizaram no dia 27 de Maio, do presente ano, uma
conferência de imprensa para se pronunciar em
volta do impacto da Covid-19 na vida das crianças moçambicanas e a questão da salvaguarda do
bem-estar dos direitos das que vivem em zonas de
conflitos armados.

Nesta conferência de imprensa as organizações, acima citadas,
apresentaram o seu posicionamento que contém as principais
preocupações e recomendações no que tange à situação da
criança face à Covid-19 e aos conflitos armados.
Portanto, do posicionamento subescrevem-se mais 29 organizações da sociedade civil moçambicana que trabalham na
área da protecção dos direitos da criança.
A seguir o Posicionamento:

Posicionamento das Organizações da Sociedade
Civil sobre Crianças Vulneráveis e Vítimas da Covid-19 e dos Conflitos Armados em Moçambique
No ano de 2019, o mundo foi assolado pela eclosão do novo
Coronavírus com os primeiros casos detectados na China.
Logo após a sua detecção, no decurso do primeiro trimestre
de 2020, dado o seu alto nível de contaminação, o Coronavírus
rapidamente se espalhou pelo Mundo, levando a Organização
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Mundial da Saúde (OMS) a declará-la pandemia. Em África, o
Coronavírus chegou de forma tímida, mas, rapidamente alastrou-se por diversos países, incluindo Moçambique. O primeiro caso de Coronavírus no País foi revelado a 22 de Março de
2020 pelas autoridades sanitárias tendo nos dias subsequentes anunciado a existência de mais casos, atingindo um total
de 209 casos até 25 de Maio de 2020.

Com as restrições de movimento, o aumento do medo, tensão e o stress, a busca pela renda familiar em situação de risco devido à COVID-19 tende a crescer situações de violência
principalmente para grupos marginalizados, colocando assim
uma maior preocupação com as crianças e, particularmente as
raparigas e as crianças órfãs que são mais vulneráveis a várias
formas de violência.

Estudos e experiências de vários Países no Mundo mostram
que em situação de crise ou de emergência, os sistemas de
protecção da criança, em particular da rapariga, ficam mais fragilizados e como consequência muitas perdem ou ficam sem
os seus pais e mais expostas à pobreza, à violência doméstica,
a maus-tratos, à exploração sexual, às uniões prematuras, às
doenças, ao analfabetismo, à insegurança alimentar e a práticas tradicionais prejudiciais que reforçam as desigualdades
de género e colocam as raparigas como as mais vulneráveis

Outro problema está estritamente relacionado com as crianças órfãs e vulneráveis (COV’s) pelo facto de, em Moçambique,
um número significativo das crianças viver sob os cuidados
dos seus avós que, geralmente, são pessoas de idade e com
dificuldades de sobrevivência. Segundo dados do Governo, 10
por cento das famílias que têm um idoso como seu agregado
tem no próprio idoso ou numa criança a responsabilidade de
manutenção da família.

comparativamente aos rapazes.

Em Cabo delgado, desde Outubro
de 2017, o conflito já matou mais de
1100 pessoas e obrigou a deslocação de milhares
Primeira vítima da COVID-19 em Moçambique foi
uma Criança
Contrariamente às primeiras informações e de acordo com
experiências dos outros Países segundo as quais as pessoas
idosas são as principais vítimas da COVID-19, em alguns países, incluindo Moçambique, as crianças passaram a constar do
grupo de risco sendo que a 25 de Maio de 2020, registou-se a
primeira morte por COVID-19 em uma criança de 13 anos de
idade.
De sublinhar que as crianças constituem mais de metade dos
cerca 28 milhões de moçambicanos. Não proteger as crianças
significa automaticamente colocar em risco o presente e o futuro do País.
A pobreza é outro factor que coloca as crianças e raparigas em
situação de vulnerabilidade à COVID-19, sendo que, 48% das
crianças vivem em situação de pobreza e cerca de 2 milhões
são órfãs e vulneráveis. Para além disso, 24% das crianças dos
05 aos 14 anos estão envolvidas em alguma forma de trabalho para a obtenção de renda para si ou para as suas famílias
(Inquérito de Indicadores Múltiplos de Moçambique de 2011).

A COVID-19, ao ceifar a vida dos idosos, coloca as crianças moçambicanas e particularmente as raparigas (com enfoque para
as COV’s) em situação de grande vulnerabilidade e exposição a
todos riscos supracitados nomeadamente pobreza, violência,
exploração, uniões prematuras, fome e trabalho infantil o que
pode consequentemente aumentar os índices de mortalidade
em crianças.
Para além disso 48% vivem na pobreza, 1.4 % de crianças moçambicanas dos 0 aos 11 anos, e 1.8% dos 12 aos 14 anos vivem ou estão afectadas pela pandemia do HIV e SIDA, 43% das
crianças com idades entre 0 - 5 anos sofrem de desnutrição
crónica e 2 milhões de crianças não vivem com os pais biológicos. (UNICEF, 2014).
Para além da COVID-19 a província de Cabo Delgado e a zona
centro do País tem sido “campo” de ataques extremistas e de dissidentes da RENAMO respectivamente. Em Cabo delgado, desde Outubro de 2017, o conflito já matou mais de 1100 pessoas
e obrigou a deslocação de milhares1. Só em Cabo Delgado2,
as autoridades moçambicanas contabilizam 162 mil afectados
pela violência armada, 40 mil dos quais deslocados das zonas
consideradas de risco, maioritariamente situadas mais para o
norte da província. Por sua vez, as províncias de Sofala e Manica,
no centro do país, têm, também, sido palco de ataques armados
por parte de militares dissidentes do maior Partido da oposição
(RENAMO) e, igualmente, já fez dezenas de mortos. De referir
que, em 2019, as províncias do centro e norte do País, foram
igualmente, vítimas dos Ciclones Idai e Keneth que fustigaram o
País, com o epicentro nessas províncias.
1

https://e-global.pt/noticias/lusofonia/mocambique/mocambique-ataques-armados-em-cabo-delgado-causaram-mais-de-mil-mortes/
2 https://observador.pt/2020/04/28/mocambique-ataques-governo-diz-que-foram-abatidos-129-terroristas-em-cabo-delgado/
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preocupações das organizações da socedade civil que trabalham na área da protecção e salvaguarda
da criança
1. acesso à informação e educação
O acesso à informação sobre a COVID-19 é garantido através de actores locais e da rádio e televisão. A sociedade civil louva os
esforços dos Ministérios da Saúde, da Educação e da Criança e Acção Social, bem como de outros actores estatais e não estatais
no que concerne a disseminação de informação e de criação de plataformas digitais para a melhoria da resposta a pandemia da
COVID-19. No entanto, persistem algumas preocupações.

Principais Preocupações
Apenas 4,3% da população moçambicana tem
acesso à internet e na sua maioria são pessoas
adultas e que vivem nas zonas urbanas (Relatório
sobre o estágio mundial de banda larga e inclusão digital, 2012);
• Apenas 45,5% das famílias moçambicanas possuem um receptor de rádio (CESC),
19,55% da população nas zonas urbanas e
0,7% nas zonas rurais tem acesso à televisão
(Relatório sobre indicadores de ciência e tecnologia, publicado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2017);
• Muitos telefones não têm aplicativos que
permitem aceder a várias formas de informação/conhecimento;
• Os programas e estratégias usadas centram-se no uso do Português limitando o acesso
ao ensino para as crianças que usam o sistema bilingue;
• Os programas e as estratégias adoptadas excluem as crianças com deficiência tanto auditiva como visual ou de outra índole;
• O risco de se aumentar as taxas de desistência escolar depois da COVID-19, particularmente de raparigas, é alto pois, com o sistema normal já era difícil mantê-las na escola;
• Várias famílias estão a ficar sem empregos ou
rendimentos seguros. Depois da pandemia
da COVID-19, corre-se um grande risco de as

famílias aumentarem a sua pretensão de dar
prioridade do acesso à educação ao rapaz
(em detrimento da rapariga);
• Várias crianças que estão a viver em regiões
de conflitos armados estão igualmente a sofrer o impacto da COVID-19. Segundo declarações feitas pelo Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano à STV no dia 25
de Maio de 2020, até Fevereiro de 2020 (antes do período de emergência), haviam sido
fechadas em Cabo Delgado 90 escolas, comprometendo praticamente todo o ano escolar. Com a COVID-19 a situação deteriorou-se,
colocando as crianças não só como vítimas
dos conflitos armados, mas também da COVID-19;
• Ausência de uma estratégia de harmonização das cobranças feitas pelas escolas privadas. São escolas privadas, mas elas funcionam dentro de um Estado de Direito regido
por princípios, leis e regulamentos que se
propuseram a cumprir aquando da sua criação e legalização. O seu funcionamento foi
aprovado dentro de um quadro legal instituído pelo Estado e Governo Moçambicano,
sendo por isso inequívoca a sua conformidade com as directrizes e normas estabelecidas
ao nível do País.
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Recomendações:
Que se expanda e se reforcem as medidas de acesso à informação (incluindo os pronunciamentos
do Presidente da República) e à educação de forma
abrangente e inclusiva (particularmente nas zonas
rurais e adoptando soluções locais para as crianças
que não tem acesso a televisão, rádio e outras tecnologias, para as crianças com deficiência e para as
crianças abrangidas pelo ensino bilingue);
• Reforço do desenvolvendo parcerias com
entidades privadas, com organizações da sociedade civil nacionais e internacionais para
expandir a rede de comunicação e de distribuição de meios de comunicação para as zonas e famílias sem acesso;
• Reforçar a capacidade dos professores para
darem continuidade ao ensino a distância;
• Delinear programas de recuperação, para o
período posterior ao reinício das aulas, em
especial, para as crianças que não foram alcançadas com o ensino à distância;
• Reforçar a fiscalização para a prevenção e
atendimento a casos de assédio sexual durante o período da COVID-19;
• Delinear um programa de acesso à informação e à educação para as crianças deslocadas
e sem acesso à educação devido às insurgências e conflitos nas províncias do centro do
país e para a província de Cabo Delgado;

• Criação de linhas de atendimento para a assistência aos pais e encarregados e alunos,
para esclarecer dificuldades e dúvidas sobre
a leccionação das aulas e aproveitamento
escolar, calendário escolar e outras preocupações durante a COVID-19 e fortalecer a ligação entre escola e comunidade;
• Definição de programas específicos para os
pais e famílias de modo que não se verifiquem desistências de crianças, especialmente raparigas para o período de reabertura das
escolas, e que durante o confinamento, os direitos das crianças sejam salvaguardados;
• Reforço a comunicação regular do MINEDH
aos cidadãos sobre os possíveis cenários do
calendário escolar, avaliações, exames e outras informações pertinentes;
• Elaboração de um plano concreto sobre o
futuro do ano lectivo de 2020 com fundamento baseado nos diferentes cenários possíveis consoante a evolução da situação da
COVID-19 no País;
• Estabelecimento, por parte do Governo, de
directrizes para o funcionamento das escolas
privadas no que diz respeito à cobrança de
propinas e formas de ensino adoptadas durante o Estado de Emergência.

2. Violência e Saúde
Moçambique decretou o Estado de Emergência cuja principal
abordagem é investir no confinamento domiciliário e no distanciamento social. No entanto, a medida, por um lado, contribui
para o não alastramento da infecção e da doença nas pessoas
incluindo crianças, mas, por outro lado, coloca as mesmas crianças e, particularmente raparigas numa situação de grande vulnerabilidade e exposição a situações de violência física, sexual,
psicológica e social. Diferentes estudos realizados no Mundo e
em Moçambique mostraram que os principais perpetradores da
violência contra a criança são indivíduos que vivem próximo da
criança (familiares e vizinhos) que, no lugar de protegê-la, submetem-na a vários tipos de violência, principalmente a sexual.

Desde 2017 que as regiões do Norte (Cabo delgado) e Centro
(Sofala e Manica) vive-se um clima de medo e pânico devido
aos conflitos armados e, em alguns locais já existem casos
reportados de crianças vítimas da situação de insegurança e
conflito armado (a 25 de Maio de 2010 foram raptadas quatro
raparigas em Cabo delgado). Sabe-se que centenas de casas
de famílias foram incendiadas e existem centenas de refugiados nos distritos e localidades circunvizinhas. Estas regiões são
simultaneamente afectadas pela COVID-19 sendo Cabo Delgado o epicentro de casos reportados de pessoas com teste
positivo do COVID-19. A instabilidade social, económica e
política está instalada naquelas regiões.
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Principais Preocupações
• A ocorrência de rapto de crianças e jovens
em Cabo Delgado acompanhados das mais
flagrantes formas de violação dos direitos
humanos das crianças (assassinatos, violação
sexual e outras formas brutais de violência);
• A inexistência de uma informação regular,
sistemática e desagregada por género sobre
a dimensão da violência contra as crianças
e particularmente raparigas no contexto da
COVID-19 (quantas crianças, de que sexo,
que tipo de violência e o que está a ser feito);

Recomendações:
• Reforço da segurança imediata e adequada
às crianças e, particularmente, as raparigas
vítimas e/ou sobreviventes do COVID-19 e
dos conflitos armados nas regiões norte e
centro do País. O Estado deve encetar todos
os esforços para evitar que tanto a COVID-19
como os conflitos armados façam mais crianças vítimas (?);
• Divulgação de informação de forma regular,
sistemática e desagregada por género sobre
os casos de Violência Baseada no Género
perpetrada contra crianças e particularmente raparigas no contexto da COVID-19;
• Expansão e reforço das estratégias e programas de denúncia, de prevenção e de assis-

• Ausência de uma estratégia ou programas
específicos devidamente partilhados ou divulgados sobre o apoio às crianças que são
vítimas da violência causada pelos conflitos
armados nas regiões Norte e Centro do País e
que simultaneamente são vítimas de violência baseada no género (uniões prematuras,
violência sexual, rapto, gravidezes precoces,
assédio sexual e outras formas de exploração
sexual). Havendo estes programas, as organizações da sociedade civil e outros actores
poderiam dar o seu contributo, como sempre o fizeram em situações similares;

tência/atendimento às crianças e, particularmente raparigas, que são vulneráveis ou
vítimas e sobreviventes da violência baseada no género durante o período do confinamento/isolamento social em Português
e igualmente adequada às crianças com
deficiência;
• Reforço da coordenação entre os diferentes
actores dos Sectores do Governo, da Justiça, do Parlamento e da Justiça e da Sociedade Civil nas acções de resposta à COVID-19
na área da criança;
• Melhorar o acesso aos serviços da saúde e
da justiça para as crianças com deficiência e
as outras que compõem o grupo das Crianças Órfãs e Vulneráveis.
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3. Pobreza, Nutrição e Crianças de e na Rua
48% das crianças moçambicanas vive em situação de pobreza
e cerca de 2 milhões são órfãs e vulneráveis. Para além disso,
24% das crianças dos 5 aos 14 anos estão envolvidas em alguma forma de trabalho para a obtenção de renda para si ou
para as suas famílias (Inquérito de Indicadores Múltiplos de
Moçambique de 2011);
43% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição
crónica. Associado à desnutrição, 18.8% de insucesso esco-

Principais Preocupações:
• Ausência de programas específicos para responder as necessidades mais prementes das
crianças no contexto da COVID-19;
• Ausência de acções concretas de protecção e
prevenção da COVID-19 em crianças de e na
rua; (constatação da prevalência de crianças

Recomendações:
• Implementação de programas de distribuição de cestas básicas para a alimentação e
sustento das Crianças Órfãs e Vulneráveis
com destaque para as crianças com deficiência, as que vivem com o HIV/SIDA, as chefes
de família ou a viverem em famílias chefiadas
por idosos;
• Divulgação ampla de hábitos alimentares
saudáveis com recurso a alimentos locais e

lar (repetições) e 26% de mortalidade infantil colocam o País
numa situação deficitária em termos de desenvolvimento do
capital humano e grau de competitividade em relação aos outros Países da região. Estima-se que cerca de 1.108.334 crianças dos 7 aos 17 anos de idade encontram-se a desenvolver
trabalho infantil nos vários ramos ou sectores de actividades
em Moçambique. (IOF)

exercendo actividades diversas, sobretudo
de vendas nas ruas e nos mercados informais
sem protecção tais como máscaras, lavagem
das mãos e outras formas de higienização);
• Fraqueza na divulgação de programas concretos que aumentam a imunidade e reduzem os níveis de desnutrição em crianças.

nutricionalmente ricos para a manutenção e
fortalecimento da imunidade;
• Promoção da prática de hortas caseiras com
vista não só a incrementar o nível de ocupação e consequentemente a permanência
em casa, mas também e sobretudo para aumentar as possibilidades de dieta alimentar
e rendimentos resultantes das vendas dos
excedentes.
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As Organizações da Sociedade Civil subscritoras deste posicionamento têm levado a cabo várias acções de resposta a COVID-19 em Moçambique.
Em anexo a este posicionamento, estão as diferentes acções levadas a cabo por diferente membro e parceiras do
ROSC.

16. Movimento de Educação para Todos — MEPT
17. Conselho Cristão de Moçambique /Tete — CCM
18. Associação Amparo Mulher Moçambique —
AMAMO
19. Muhilialace Nampula

Subscrevem este Posicionamento:

20. Rede Homens Pela Mudança — HOPEM

1. Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança
— ROSC

21. Rede de Desenvolvimento da Primeira Infância —
RDPI

2. Associação Moçambicana das Mulheres de carreira
Jurídica — AMMCJ

22. Rede Cristã

3. Rede de Comunicadores Amigos da Criança —
RECAC
4. Cooperativa Luana Semeia Sorrisos — COLUAS

23. Associação para o Desenvolvimento Integrado de
.Jovens Comunitários - ADIJC
24. Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para
Protecção Social - PSCM-PS

5. Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil — CESC

25. Aldeia SOS Tete

6. Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
— FDC

27. Associação das Mulheres para Apoio das Raparigas
Rurais — AMPARAR

7. Associação Sociocultural Horizonte Azul — ASCHA

28. Rede CAME

8. Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Humano — ASSCODECHA

29. Associação KUPULUMUSWA Tete

9. Associação Nova Vida Gaza
10. Rede nacional de Associações de Pessoas Vivendo
com HIV e SIDA — RENSIDA
11. Kuwangisana — ADC
12. Terre Des Hommens Alemanha — TDHA

26. Fundação Apoio Amigo — FAA

30. Associação Amigo da Criança Boa Esperança —
ACABE
31. Rede de Protecção da Criança Sofala — SOPROC
32. Associação dos Defensores dos Direitos da Criança
— ADDC

13. Terre Des Hommens Itália — TDHI

33. Associação de Apoio e Assistência Jurídica às
Comunidades Tete AAAJC

14. Child Fund

34. Associação AJODEMO Nampula

15. MAHLAHLE

35. Solidariedade Zambeze Nampula — AS
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Webinar reflecte sobre a COVID-19, insurgência,
cólera e direitos das crianças em Cabo Delgado
Por: Laurinda Mandlate

O

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança ROSC em parceria com a Associação Moçambicana de
Mulheres de Carreira Jurídica - AMMCJ realizaram, no dia 28 de
Maio deste ano, um Webinar via Plataforma Zoom com vista a
debruçar-se em torno de uso de medidas de prevenção para
o combate e mitigação dos impactos da Covid-19 nas pessoas
que vivem em zonas de conflito armados com enfoque para
crianças e raparigas.
Este debate foi moderado por Zélia Menete, Directora Executiva da FDC e teve como oradores, Benilde Nhalivilo -Directora
Executivo do ROSC, Júlia Wachave – Coordenadora Provincial
da MULEIDE em Cabo Delgado e Chance Briggs – Director Geral da Save The Children.
Três questões formaram o ponto de partida do debate:
1. Preocupação do ROSC, da FDC e do CESC em relação a
crianças e raparigas vivendo em zonas conflitos armados
e pela Covid-19;
2. Medidas a tomar para prevenir e mitigar os impactos da
Covid-19 nas crianças e raparigas;
3. Acções prioritárias para melhorar a qualidade de vida
dos grupos vulneráveis.
Benilde Nhalivilo, a primeira oradora, mostrou a sua preocupação em relação ao norte do País pelo facto de estar a enfrentar três problemas simultaneamente, a Covid-19, a cólera
e os conflitos armados. Por essa razão, Nhalivilo sublinhou a
pertinência de se unir esforços de todos os sectores da sociedade e desenhar estratégias para o pós-Covid-19 como forma
de garantir que todas as crianças possam ser protegidas da
epidemia, da cólera e dos conflitos armados.
Por seu lado, Júlia Wachave, Coordenadora Provincial da MULEIDE em Cabo Delgado, fez uma retrospectiva sobre a situa-

ção da Covid-19, da cólera e dos conflitos armados na província de Cabo Delgado. Wachave repisou que para responder a
este cenário tem contado com apoio do FNUAP, que distribui
kits de dignidade para raparigas em idade fértil, o Programa
Mundial de Alimentação e a Cruz Vermelha de Moçambique,
que distribui tendas, baldes e produtos de higiene. A activista social descreveu como muito preocupante a situação, pois
chegam cada vez mais dos diferentes distritos pessoas sem-abrigo, sem vestuário, sem alimentação e com poucas condições de higiene e saneamento.
“Em Cabo Delgado, as pessoas nem pensam na Covid-19. Elas
estão simplesmente a procura de um lugar para dormir, de
comida e de protecção, particularmente no caso de crianças
que chegam completamente tristes porque nem sabem onde
estão os seus pais,” completou Wachave.
Por sua vez, Chance Briggs referiu como sua maior preocupação e de forma particular, o caso das 76 escolas que foram destruídas e outras transformadas em abrigos ou acampamentos
de reassentamento e que, por isso a Save The Children tem
apostado em campanhas de sensibilização via rádio, televisão
a nível nacional.
Durante o debate acordou-se na criação de uma rede de resposta à tripla emergência em Cabo Delgado, nomeadamente, a cólera, insegurança militar e a COVID-19 e a fazer-se um
mapeamento para se saber ao certo o número de afectados
e como é que as OSC e o Governo podem trabalhar em parceria.
Por último, as OSC propuseram-se advogar junto aos decisores
políticos para influenciar no sentido de haver uma educação
mais inclusiva e com qualidade, particularmente em crianças
com necessidades especiais.

22

Elos | Boletim Informativo | Notícias

Divulgando a Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras
Prezado (a) Leitor(a)
Desde a edição passada do Elos, partilhamos artigos que compõem a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras.
Para a presente edição, daremos continuidade a partir de onde paramos, artigo nº13. Assim sendo, começaremos a
partir do artigo nº 14 até ao n.º 20 da presente lei. Abaixo, conheça um pouco mais sobre a Lei de Prevenção e Combate
às Uniões Prematuras:

SECÇÃO II
Procedimento para cessação da união prematura

ARTIGO 14
(Requisitos formais do pedido)
1. O Curador de Menores ou o interessado que tiver legitimidade requer ao juiz, verbalmente ou por escrito, a cessação da união, devendo o pedido conter:
a) o nome e o domicílio das partes na união;
b) as razões que justificam o pedido da cessação da união prematura;
c) o rol de testemunhas, havendo, com indicação dos seus nomes. ocupação e domicílio;
d) a informação sobre existência de filhos e de património:
e) a informação 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, o mesmo é reduzido a auto assinado pelo requerente, e uma vez autuado é remetido ao juiz no
prazo de vinte e quatro horas.
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ARTIGO 15
(Decisão liminar)
1. O juiz, ouvido sempre o Curador de Menores, quando não
seja o requerente, adoptará, 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
é notificada, para cumprimento às partes na união ou aos
legais representantes, ou aos que exercerem sobre a criança
poderes equiparados, sob pena de desobediência em caso
de incumprimento.

ARTIGO 16
(Impugnação da decisão liminar)
1. Da decisão que fixar medida cautelar, cabe reclamação ao
juiz que a fixou bem como agravo, podendo o prejudicado
usar dos dois meios, contanto que não reproduza num os
fundamentos do outro meio.
2. A reclamação ou o recurso não suspende a decisão.

ARTIGO 17
(Conferência)
1. Quando o processo houver de prosseguir. o juiz designa
uma data para conferência, a ter lugar dentro de dez dias,
para audição das partes, finda a qual decide no prazo de
quarenta e oito horas sobre a legalidade da união.
2. Se a decisão julgar improcedente o pedido de cessação da
união prematura fica sem efeito a medida cautelar que a tenha antecedido.

ARTIGO 18
(Recurso)
Da decisão que declarar procedente o pedido de cessação da
união prematura cabe recurso nos termos gerais com efeitos
devolutivos.
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ARTIGO 19
(Remessa para procedimento criminal)
Quando do processo resultarem indícios de infracção criminal, o juiz, oficiosamente ou a requerimento do Curador de
Menores, ordena a extracção de cópias ou certidões que são
remetidas ao Ministério Público para efeitos de procedimento
criminal.

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
do interessado que tiver legitimidade, tomar as seguintes
medidas cautelares:
a) sustar incondicionalmente o noivado que haja de acontecer, ou fazer depender o seguimento deste à comprovação,
por documento com força legal ou por qualquer outro critério legalmente reconhecido, da idade dos noivos, de todos
ou de um conforme for o caso;
b) impedir o prosseguimento da instrução do processo para o
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 número 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 religiosa, tradicional ou local a depor ou a fornecer informação,
incluindo documentos, que assegurem a decisão criteriosa
sobre o processo pendente.
2. A decisão sobre medida cautelar é notificada com menção
expressa do que 0 seu incumprimento importa desobediência.
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PERFIL DO MEMBRO
“A pobreza é um mal a combater em Moçambique. E tudo começa connosco como OSC’s
que trabalham na área da promoção e protecção dos direitos da criança em Moçambique. É preciso que se faça um trabalho conjugado e multissectorial de todas as esferas
desde o Governo, Ministérios, OSC, entre outros para fazer frente a esta mal, que é um
problema que se vive em Moçambique,”
- disse Amândio Eduardo Fondo – Director-geral da ASSCODECHA

A

edição nº 23 do Elos esteve à conversa com Amândio Eduardo Fondo, Director-geral da ASSCODECHA; o mesmo fez-nos conhecer
os trabalhos que a associação tem vindo a desenvolver. Deste modo, o Director-geral da ASSCODECHA partilhou connosco informações e acções que são desenvolvidas pela associação em prol da promoção e protecção dos direitos da criança. Fondo reconhece as
fragilidades existentes na área de protecção dos direitos da criança em Moçambique.
B.E: A ASSCODECHA surgiu para responder aos problemas
vivenciados no vosso bairro. Explica-nos como é que a
ASSCODECHA surgiu e qual é a história que está por detrás
do nome ASSCODECHA.
A.E.F: A ASSCODECHA surge em 2000, quando eu e o meu
vizinho chamado Beto (Betinho), estivemos a conversar
acerca do bairro e eu disse a ele que tinha um desejo enorme de ajudar à comunidade. Ele pergunta-me espantado
“Como é que queres ajudar a nossa comunidade se és
um soldado raso, nem chinelos tens para calçar? Eu res-

pondi-lhe que o meu sonho um dia iria se concretizar (tarde
ou cedo).
Fui trabalhando na ideia mesmo sem ter condições. Foi justamente em 2000 que eu e um grupo de amigos e senhoras
do bairro, a qual a Dona Maria Fernanda, uma das membro
fundadoras da ASSCODECHA nos juntamos e decidimos criar
a ASSCODECHA, com o nome de Associação Comunitária de
Chamanculo para resolver os problemas vivenciados dia a dia
da nossa comunidade.
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B.E: O que vos motivou e inspirou a criar esta associação?

Na verdade, juntamo-nos com o
objectivo principal de identificar os
problemas da nossa comunidade e
de forma conjunta encontrar possíveis soluções

B.E: Quando se cresce em um bairro populoso como Chamanculo, já se sabe de antemão que tipo de problemas
existem no bairro. Como é que vocês conseguiram identificar esses problemas e quais foram?
A.E.F: Claro que foi fácil porque um dos grandes problemas
que o nosso bairro passou foi justamente no ano 2000, que
teve a ver com as cheias que afectaram grandemente o bairro
de Chamanculo C, no qual o Governo teve que retirar muitas
famílias para o bairro de “Memo” em Marracuene. Essas cheias
vieram mostrar o quanto o bairro era precário. Também identificamos problemas relacionados com a delinquência juvenil
como o consumo de droga, criminalidade, crianças com baixo
aproveitamento escolar, roubo, prostituição infantil, HIV-SIDA,
pobreza absoluta vivenciada por muitas famílias, falta de tecto
ou casas para viver, onde a maioria das famílias vivia em casas chamadas “Compondes”, condomínios tradicionais, onde
viviam muitas famílias. Foi com base na recolha destes dados
que a ASSCODECHA criou vários sectores de actividades para
responder aos problemas da comunidade.
B.E: Quando é que foi criado a ASSCODECHA e qual é o vosso grupo-alvo?
A.E.F: Em 2000 foi o ano da sua criação e registou-se legalmente em 2002, publicado no BR em 2005, como Associação
para o Desenvolvimento Comunitário de Chamanculo – ASSCODECHA. Em 2017 mudamos de nome para Associação para
o Desenvolvimento Humano para responder aos novos projectos que a associação tinha em outros distritos da província
de Maputo. Quanto ao nosso grupo-alvo escolhemos trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, mulheres e raparigas
em situação vulnerável.

Ajudar o próximo foi o que nos inspirou a criar a ASSCODECHA

A.E.F: Foi o desejo de ajudar o próximo e de nos ajudar a nós
mesmos. Eu sou um exemplo de pobreza. Nasci numa família
pobre onde passei por muitas necessidades como fome, às vezes ficava um dia sem comer, ou ficava numa fila grande para
receber um prato de sopa da Cruz Vermelha ou pelas mãos das
igrejas. Por falta de comida e roupa também trabalhei no cemitério onde carregava água para vender e lavava carros. Eu sei o
que é ter falta de coisas e de comida para sobreviver. Este problema é igual ao de muitos jovens activistas que estão dentro
da nossa associação, eles têm histórias tristes do seu passado
que se contados podem fazer qualquer um chorar.
B.E: Falou-me em off que começou a estudar em 1985 (1ª
classe), parou em 1987 (3ª classe). A que se deveu a súbita
paragem nos seus estudos?
A.E.F: Parei de estudar porque os meus pais não tinham condições para comprar material escolar para mim e aos meus 9 irmãos.
Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, por isso abandonei a
escola e só regressei aos 16 anos onde fui parar na alfabetização.
Não sabia ler e nem escrever. Voltei a começar com a escola como
se fosse uma criança e não tive vergonha nenhuma.
B.E: Que tipo de actividades são desenvolvidas pela ASSCODECHA?
A.E.F: Como disse antes, nós desenvolvemos as nossas actividades na cidade e província de Maputo (Maputo, Boane e Marracuene). Trabalhamos na área da educação, saúde, formação
profissional, saneamento e na área de fortalecimento das OCB’s.

Tanto as crianças como os jovens,
adolescentes, mulheres e raparigas
vulneráveis recebem as nossas actividades de forma positiva
B.E: Como é que as vossas actividades são recebidas pelo grupo-alvo e como é que sabem que este grupo é alcançado?
A.E.F: O nosso grupo-alvo tem recebido de forma positiva as
actividades que temos feitos para eles. Afinal são os nossos beneficiários directos e sem eles não conseguiríamos existir. Hoje
em dia a ASSOCODECHA tem muito orgulho de ter ajudado
na formação de grandes mecânicos na praça, electricistas, pessoas formadas em hotelaria e acima de tudo, há jovens como
eu que se iniciaram na alfabetização e hoje são doutores. Esses
motivos fazem com que acordemos dia após dia para lutar por
estas causas que defendemos.
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B.E: Como é que a ASSCODECHA tem conseguido continuar a funcionar, uma vez que a crise económica atingiu a
muitas organizações da sociedade civil?
A.E.F: A ASSCODECHA tem feito muitos trabalhos de consultoria para várias empresas e instituições onde tem conseguido
alocar algum valor para as actividades e também para manter
os colaboradores a trabalhar.

A ASSCODECHA tem 11 membros
activos que dão o seu melhor para
o funcionamento e visibilidade da
associação
B.E: Quantos membros a ASSCODECHA tem?
A.E.F: Actualmente a ASSCODECHA tem 30 membros, mas importa referir que temos 11 membros fundadores. Gostaria de frisar que destes membros a maioria não paga quotas e nem sabe
ou não tem noção de que com o pagamento de quotas poderia
ajudar a dinamizar algumas actividades da ASSCODECHA.
B.E: Quais são os principais ganhos dos quais a ASSCODECHA se orgulha de ter conquistado ao longo dos anos?
A.E.F: Bem, em primeiro lugar ganhamos o reconhecimento
jurídico, em segundo o reconhecimento pelas estruturas governamentais e pelos parceiros de cooperação de que a ASSCODECHA é um parceiro de confiança, como o ROSC pode
constatar. Somos uma organização com sustentabilidade, pois
temos nossas próprias instalações, não pagamos renda e acima de tudo, temos a própria ASSCODECHA que já é uma marca reconhecida a nível nacional e internacional.
B.E: Considerando a conjuntura actual na qual Moçambique e o mundo estão a atravessar por causa da pandemia
da Covid-19, quais são os desafios e constrangimentos que
têm tido na implementação das vossas actividades?
A.E.F: Bom, a questão dos recursos financeiros é um problema sério para a ASSCODECHA, pois a conjuntura actual veio
agudizar ainda mais a situação na qual nos encontrávamos.
Já estávamos com vários projectos desenhados que ficaram
sem efeito e programadas muitas actividades que ficaram sem
efeito também. Como vós sabeis a ASSCODECHA trabalha na
área da Tuberculose, onde tem ajudado as pessoas com esta
doença e também na prevenção prevenir-se. Nós alocamos os
nossos activistas para as unidades sanitárias onde têm trabalhado no rastreio da Covid-19.

Também estamos a distribuir de forma gratuita o sabão que
nós produzimos aqui na ASSCODECHA, para além de fazermos
palestras com a comunidade sobre os métodos preventivos
face a COVID-19.
B.E: Como é que a ASSCODECHA olha para a questão da
criança em Moçambique?
A.E.F: Nós olhamos para essa questão de forma preocupante,
pois muitas das vezes as organizações da sociedade civil apontam o dedo para o Governo e esquecem-se de olhar a nossa
fragilidade no que toca a muitas situações vivenciadas na sociedade moçambicana. A questão do trabalho infantil, onde
perante nossos olhos vemos todos os dias crianças carregadas
de produtos a vender nas ruas da cidade; a mendicidade e
outros problemas que acometam as nossas crianças. A situação da criança é deveras preocupante. Pessoalmente acho
que devíamos lutar para que o Governo adeqúe a Lei contra
o trabalho infantil para punir os contratantes de crianças. Só
os punindo com penas exemplares, como fizeram com a Lei
de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, é que pode
diminuir o trabalho infantil.
B.E: Moçambique tem muitas leis que visam a promoção e
protecção da criança e seus direitos. O que acha que está
a falhar?
A.E.F: É o conjunto todo que está a falhar. É preciso que se
faça um trabalho conjugado e multissectorial. Deve existir um
casamento forte para que se façam as revisões necessárias das
leis para o seu funcionamento efectivo.
B.E: Como é que Amândio vê o futuro da ASSCODECHA daqui a 10 ou 20 anos?
A.E.F: Eu vejo a ASSCODECHA maior do que é hoje. Vejo a ASSCODECHA liderada por mulheres, onde os órgãos sociais serão
na sua maioria mulheres. Digo isto porque actualmente a ASSCODECHA é comandada por homens e as mulheres estão em
pouco número. Precisamos de inverter neste cenário para dar
espaço para as mulheres.
B.E: Se Amândio fosse Presidente da República, qual seria
a sua primeira acção?
A.E.F: Se eu fosse Presidente da República (em meio a sorrisos), sem sombra de dúvida que a minha prioridade seria a
educação. A educação é o princípio e o fim de tudo. Com a
educação podemos formar os nossos e consequentemente
desenvolver o País. Temos exemplo da Finlândia, um país
pequeno que apostou na educação e hoje está a crescer
muito.
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NOSSOS SONHOS
A rubrica “Nossos Sonhos” da presente edição levou a equipa do Elos a deslocar-se à Associação para
o Desenvolvimento Humano (ASSCODECHA), onde tivemos a oportunidade de conversar com alguns
petizes sobre os seus sonhos e anseios.

“Quero ser médico para ajudar o próximo”
- Ismael Vilanculos

C

hamo-me Ismael Adelina Vilanculos e vivo com os meus
pais e irmãos no bairro de Chamanculo “C”. Tenho 17 anos
de idade e frequento a 12ª classe na Escola Secundária de
Lhanguene.
Meu sonho é de ser médico. Gostaria muito de ser útil nos hospitais para ajudar as pessoas que precisam de auxílio médica.

Eu vou lutar muito para alcançar os meus sonhos, pois a minha
infância não foi como a das outras crianças, porque desde pequeno até uma certa idade vivia com a minha avó, porque a
minha mãe separou-se do meu pai biológico e não tinha condições para me criar.
A minha avó é que me criou e aprendi muito com ela, principalmente com a realização das tarefas domésticas enquanto
ela ia vender no mercado. Agora vivo com a minha mãe, meu
padrasto e os meus dois irmãos.

Na escola eu sempre gostei da disciplina de Matemática e de
Biologia. Eu sonhava em dar aulas e ser professor, mas agora
que já estou quase a terminar o ensino secundário eu gostaria
de fazer o curso de medicina e ser médico, ser alguém na vida
para ajudar o meu próximo e aos outros.
Sei que tenho que me esforçar para atingir os meus objectivos.
Já comecei a investigar sobre medicina e como é que algumas
pessoas conseguiram realizar os seus sonhos.
Uma das coisas que tenho verificado é que os direitos da criança não são respeitados na totalidade. Por exemplo, o direito da
criança à educação, pois em certas províncias existem crianças
vendedoras ambulantes que vendem bolinhos e ovos, entre
outras coisas e deixam de ir à escola. Trabalham para certa pessoa e às vezes nem são pagas algum salário. Gostaria de ver o
meu País livre do trabalho infantil.
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“Ser médica pediatra é o meu maior sonho”
– Viviane Fabião

C

hamo-me Viviane Fabião e tenho 15 anos de idade, ando
na Escola Secundária de Lhanguene e frequento a 9º classe. Vivo com a minha mãe, meu irmão e meus dois tios aqui no
Bairro de Chamanculo.
Uma das aulas que mais gosto de acompanhar é a disciplina
de Biologia e por isso tiro as notas mais altas. Assim, percebi
que tenho mais inclinação para as ciências.
Fazer o curso de Medicina e me formar em Pediatria, para cuidar da saúde das crianças, é o meu maior sonho. Gosto muito
de crianças e fico indignada quando vejo que muitos dos nossos direitos são violados pelos mais velhos, vizinhos e alguns
professores nas escolas.
Tenho verificado no meu bairro que as raparigas da minha idade já têm filhos e não estudam e isto me entristece muito, por-

que o lugar delas é na escola e não em casa a cuidar de outras
crianças ou a vender como costumam fazer.
O meu bairro precisa de ser sensibilizado acerca das uniões
prematuras, do trabalho infantil e de muitos assuntos que envolvam a criança. Precisamos que haja maior envolvimento das
autoridades para ajudar o nosso bairro que ainda se encontra
muito atrasado em relação a várias questões do dia-a-dia.
Gostaria de apelar ao Governo e a sociedade para lutarem para
que as crianças estudem, porque só assim poderão sonhar
com um futuro. É preciso sensibilizar aos pais para nos ajudar
com a escola e com a nossa educação.
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CONHEÇA A PLATAFORMA CRESCER
O Fórum das Sociedade Civil para os Direitos da Criança -ROSC convida a todos os nossos leitores/as a conhecer a Plataforma Crescer.
Por isso, no âmbito da parceria entre o ROSC com a Oxfam,
Agir, Embaixada da Suécia, Reino dos Países Baixos, AmplifyChange e a Fundação MASC no Projecto “Estamos Livres
dos Casamentos Prematuros”, apresentamos a Plataforma
crescer.
A Plataforma Crescer é um espaço virtual que foi criado
para que as raparigas e rapazes possam debater e discutir seus problemas em variadas temáticas desde os seus
direitos de criança até outros temas como os casamentos
prematuros, gravidezes precoces, direitos humanos, violência de género, direitos sexuais e reprodutivos e possíveis soluções.
Ela também funciona como um mecanismo para denunciar casos de abusos que atentam contra os seus direitos.
Objectivo para qual a plataforma foi criada:
• Ter um espaço seguro para interacção entre os adolescentes e jovens para discussão e busca de soluções;

• Reforçar a participação dos adolescentes e jovens nas
redes sociais como agentes de mudança;
• Ampliar os mecanismos de denúncias contra os direitos das crianças, incluindo o reporte de casos e busca
de soluções para os referidos casos.
Pode-se acessar através do seguinte endereço: www.
crescer.rosc.org.mz;
Do Website do ROSC: www.rosc.org.mz
Por SMS ao Cell: 855181617
Email: crescer.rosc@gmail.com
Recordar que o ROSC é uma organização não governamental e sem fins lucrativos que trabalha em prol da defesa e promoção dos direitos da criança e é comprometido
com o bem-estar das crianças e coordena acções para a
influência políticas públicas;
O ROSC produz, partilha e divulga informações relevantes
que visam a promoção e protecção dos direitos da criança
em Moçambique;
• Fortalece e forma OSC em matérias ligadas aos direitos das crianças.
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Quinzena da Criança
Veja no festival de Fotografias a presença do ROSC – Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança na Media.
O Jornal Notícias do dia 29 publicou nas páginas 36 e 37 alguns artigos relevantes da Lei nº 19/2019, de 22 de Outubro, a
Lei de Prevenção e Combate às Uniões como forma de o ROSC
dar a conhecer a todos a importância do conhecimento desta
lei para todos os moçambicanos e que a possam divulgar nas
comunidades e pelo país.

Foi noticiado no Jornal Notícias do dia 26 de Junho, o artigo
que dá conta do Lançamento da Campanha “Sou Ntavase: Fui
Violada, Exijo Justiça.” Esta campanha denominada SOU NTAVASE: “Fui violada, exijo justiça” visa agir contra a violência de
género com maior enfoque para a violência sexual, responsabilizando as instituições públicas e a sociedade em geral a
posicionar-se, a denunciar e a falar contra este mal para que
se penalizem os perpetradores deste tipo de crime, e haja um
cuidado para com as vítimas e sobreviventes.

Benilde Nhalivilo, Directora-Executiva do Fórum da Sociedade
Civil para os Direitos da Criança – ROSC, participou no dia 17
de Junho, do debate televisivo com o tema “Nova Legislação
Sobre o Combate às Uniões Prematuras no programa QUID
JURIS da STV.

Com o tema “Mulheres na Promoção dos Direitos da Criança” o
programa Mais Mulher da STV do dia 06 de Junho, apresentado pela Carmelinda Manhiça, esteve a conversa com a Salomé
Mimbir do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC) e Estrela Mónica Bila da Young Women Christian Association (YWCA).
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Benilde Nhalivilo, Directora Executiva do Fórum da Sociedade
Civil para ao Direitos da Criança – ROSC, participou ontem (01
de Junho – Dia Internacional da Criança) do Programa Linha
Aberta da STV, aonde esteve a conversa sobre a “Protecção dos
Direitos da Criança no Contexto da COVID-19.”
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Salomé Mimbir (Oficial de Programas do ROSC), participou na
manhã de hoje (1 de Junho), no programa Manhã Informativa
da STV, para falar em torno da celebração do Dia Internacional
da Criança.
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Parceiros:

