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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

Como é de costume, o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC brinda o/a prezado/a leitor/a com mais
uma edição do Boletim Elos.
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Aproveitamos o ensejo para gradecermos ao UNICEF, nosso
parceiro estratégico, que sempre nos acompanha na materialização de cada edição do boletim.
Nesta senda, convidamos o/a caro/a leitor/a a folhear o Elos e a
deliciar-se com o menu que lhe é trazido/a pela nossa equipa.
Direcção Executiva

Para a presente edição trazemos, para si, artigos de reflexão com
enfoque para a celebração dos 30 anos da Carta Africana dos
Direitos e Bem-Estar da Criança – CADBEC, onde fazemos alusão aos ganhos e desafios para a sua implementação em Moçambique, uma vez que a promoção e protecção dos direitos da
criança precisam de ser implementadas na íntegra para que a
sua efectivação passe pela responsabilização de todos e todas.
Como não poderíamos deixar de assim o fazer, mencionamos
o desfecho do Caso Ntavase, pseudónimo dado a Ntavase,
uma menina de 10 anos que foi violada sexualmente por um
homem de 36 anos de idade.
O caso foi despoletado pelos media e redes sociais. O sucedido
deu luz à campanha denominada “Sou Ntavase: Fui Violada
e Exijo Justiça” que foi lançada em Junho do presente ano
pela Associação Sócio Cultural Horizonte Azul – ASCHA, em
parceria com o ROSC e WLSA Moçambique - Women and Law
in Southen Africa (Mulher e Lei na África Austral). “Sou Ntavase: Fui Violada e Exijo Justiça” surgiu como forma de chamar
a atenção da sociedade da existência de milhares de Ntavases,
neste vasto Moçambique, que precisam de ser ouvidas, conhecidas e defendidas pela justiça.
Saliente-se que neste boletim continuamos a contemplar artigos que versam sobre as actividades que os nossos membros
têm vindo a desenvoler no âmbito da prevenção e combate à
Covid-19.

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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Mensagem da Plataforma 3R
30 Anos da Carta Africana dos
Direitos e Bem-Estar da Criança
Conquistas, Avanços e Desafios
para a Criança em Moçambique
N

a sequência da Declaração sobre os Direitos e Bem-Estar
da Criança de Monróvia, Libéria, Julho de 1979, a União
Africana (UA), então Organização da Unidade Africana (OUA),
através da sua Assembleia Geral em que o Estado Moçambicano é parte, adoptou, aos 11 de Julho de 1990, a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, abreviadamente
CADBEC. Instrumento legal regional dos direitos da criança no
continente africano, que é parte integrante da Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos e alicerçada na Carta da
Unidade Africana, ou melhor, no Acto Constitutivo da União
Africana de 11 de Julho de 2000, Lomé, Togo.
A adopção da CADEC foi sim em 1990, porém a mesma, entrou
em vigou aos 29 de Novembro de 1999, volvidos nove (9) anos
depois, na sequência de reunido o número suficiente necessário de ratificações dos Estados membros da UA. Até aqui, dos
55 países membros da UA, 49 ratificaram a CADBEC. Moçambique ratificou no dia 15 de Julho de 1998 e formalizou sua ratificação junto ao Secretariado da UA aos 22 de Dezembro de
1998. No dia 11 de Julho do ano em curso, todo o Continente
Africano celebra os 30 anos da adopção da CADBEC.
É verdade que estamos em estado de emergência devido a
pandemia de COVID-19, mas porque os 30 anos da CADBEC
são especiais, uma vez que as razões da sua adopção continuam candentes por exemplo, crianças em situação de vulnerabilidades extremas, crianças necessitando de cuidados
básicos especiais, crianças com deficiência, vítimas de abuso,
exploração, separadas e desamparados devido aos ataques
dos insurgentes e a Covid-19. Muitos conhecem a Convenção
dos Direitos da Criança (CDC) que celebramos os seus 30 anos
em Novembro do ano passado, mas a CADBEC, complementa-se com CDC, e é revestido de especial valor por responder e
ajustar-se contexto e realidade africana.

Felizes são as crianças moçambicanas em particular e africanas
em geral pelos 30 anos da CADBEC!

1. CADEBEC: Conquistas e Avanços para a
Criança em Moçambique!
Desde o início, o Estado Moçambicano tem reiterado o seu
continuo compromisso com a implementação da CADBEC,
para que todas crianças em Moçambique (nacionais e estrangeiras), gozem de todos seus direitos. A independência dos
países africanos, comparando com outros continentes, é algo
recente, se olharmos (i) os níveis de escolaridade, em termos
de acesso a escola, aproveitamento escolar por parte de crianças africanas, hoje e antes da independência dos países africanos, podemos ver que, as crianças africanas tem mais acesso a
escola hoje do que durante a colonização, isto é algo que devemos celebrar. No caso específico de Moçambique podemos
destacar como conquistas e avanços:
•

O registo de nascimento gratuito nos primeiros 4 meses (120 dias) preconizado no Código de Registo Civil,
é algo que até é citado como extraordinário ao nível
de toda África, é um dispositivo legal que estimula o
aumento do índice de crianças com seu registo de
nascimento realizado;

•

Temos em Moçambique os Gabinetes de Atendimento a Família e Criança Vítima da Violência instituídos
em Comandos Distritais da PRM, já inseridos dentro
da orgânica do Ministério do Interior;

•

Temos os Grupos de Referência de Protecção a Criança e Combate a Tráfico de Pessoas ao nível nacional,
em todas províncias e ao nível distrital. Estes grupos
são coordenados pela PGR e já instituíram protocolo
de migração segura e fazem a coordenação trans-
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•

•

•

•

fronteiriça com todos países vizinhos;

•

Os Comités Comunitários de Protecção a Criança, em
todo país com dinâmicas diferentes e contextuais, estão sob a égide do MGCAS;

55% dos partos são atendidos por profissionais de
saúde (antes era 48%)

•

Apenas 36% de crianças usam rede mosquiteira, num
contexto em que 51% das famílias tem rede mosquiteira

A escolaridade básica e gratuita em Moçambique
está sendo estendida da 1ª classe a 7ª classe, para 10ª
classe, a consumar-se este processo, será uma grande
conquista benéfica para as crianças de todo país;
Moçambique é citado como um dos poucos países
com exemplo prático de advocacia liderada pela
criança, através dos Parlamentos Infantis, nacional,
provincial e distritais. Há países africanos e até ocidentais, que não tem espaços de excelência na participação da criança como estes;
No plano legal podemos destacar aprovação e promulgação da:
•

Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras
(Lei 19/2019, de 22 de Outubro); que em emenda
da Lei da Família no concernente a idade mínima
do casamento para 18 anos.

•

Lei de Promoção e Protecção dos Direitos da
Criança (Lei 7/2008, 9 de Julho)

2. CADBEC: Desafio para a Criança em Moçambique
O continente africano em geral e Moçambique em particular,
registaram melhorias significativas no processo de implementação da CADBEC que precisam ser reconhecidas, mas quando
olhamos no espirito e letra da CADBEC, equiparando com a
situação real dos direitos da criança em África e em Moçambique, temos grandes e vários desafios. No caso particular de
Moçambique:
a) Na área da Saúde:
Continuamos a ter um elevado índice de crianças que em Moçambique morrem por causas preveníveis:
•

•
•

•
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Em cada 1000 nascimentos (i) 34 crianças morrem
antes dos seus 28 dias de vida e (ii) 71,3 crianças
morrem antes de atingir 5 anos (Malawi é 55/1000
e Zimbabwe é 56/1000)
43% das crianças abaixo de 5 anos tem o peso
abaixo da média

Mortalidade neonatal de crianças até aos 28 dias de
vida 27/1000 nascimentos vivos (Malawi e Zimbabwe
é 23/1000)
Mortalidade infantil de crianças abaixo de 5 anos:
71/1000 (Malawi é 55/1000 e Zimbabwe é 56/1000)

b)

Na área da Educação:
•

Actualmente temos um rácio de 65 alunos por turma,
já estivemos piores, mas o ideal é de 30 a 25 alunos
por turma, temos ainda um longo caminho por percorrer. Este rácio é determinante na melhoria da qualidade da educação no país.

•

Apenas 4% de crianças dos 0 – 5 anos tem acesso a
qualquer forma de educação formal pré-escolar.

•

13% de meninas e 9% de meninos (a média é de 11%)
em idade escolar primária escolar não estão na escola

•

A taxa líquida de escolaridade primária é de 89%
(91% meninos e 87% meninas). A taxa líquida de escolaridade secundária é de 16% (15% rapazes e 17%
raparigas). Isto significa que nem todos os que concluem o ensino primário, podem ingressar no ensino
secundário. A rede de disponibilidade do ensino secundário em Moçambique é reduzida em relação à
do ensino primário. Isto é um grande desafio.

c) Na área da Protecção a Criança:
Em Moçambique:
•

Apenas 48% de crianças abaixo de 5 anos tem seu
nascimento registado

•

Temos um elevado índice de punição ou castigos
corporais tolerados na família, na escola e na comunidade. 40% de crianças que frequentam a escola já
agredidas com um objecto

•

8% das meninas/raparigas abaixo dos 18 anos sofrem
abuso sexual

•

1 em cada 3 crianças já foi agredida com a mão ou
objecto.

•

14% das meninas são casadas antes de seus 15 anos e
48% antes dos seus 18 anos. Ao nível global, Moçambique é o 8º país com maior índice de uniões prematuras e forçadas, isto é um grande desafio. Já temos
instrumentos legais recentemente harmonizados
para travar estes índices.

Estes desafios não são só para o Estado Moçambicano, são
para todos intervenientes na área dos direitos e bem-estar das
crianças. A questão é, quem são os principais intervenientes
no processo de implementação da CADBEC em Moçambique?
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•

•

•

Em primeiro plano a própria Criança como principal
interveniente. Toda criança deve conhecer seus direitos e deveres. Diferentemente da CDC, a CADBEC é
feliz em simultaneamente destacar os direitos e deveres da criança. O Artigo 31 da CADBEC define os
deveres da criança. A criança:
Tem responsabilidades na sua família, comunidade e
sociedades.
•

Tem o dever de respeitar seus pais, superiores e os
mais velhos.

•

Tem também o dever de dar importância aos valores culturais africanos.

A Família é o segundo interveniente chave. O Artigo
18 da CADBEC destaca o papel da família como especial e determinante na efectivação dos direitos e
deveres da criança para o seu bem-estar e desenvolvimento;

•

O Estado Moçambicano, que incluí o Governo, a Assembleia da República, os Tribunais, os órgãos do
poder local, incluindo as autarquias, todos perfazem
as responsabilidades do Estado no seu todo para a
implementação da CADBEC.

•

As Comunidades, onde temos a liderança comunitária, tradicional e religiosa são intervenientes chaves
na realização dos direitos da criança ao nível local.

•

A Sociedade Civil, nacional e internacional, representada ou não por organizações, associações, grupos formais e informais, são chaves no complemento do papel do Estado com o envolvimento das comunidades

3. A CADBEC Tem um Processo de Prestação
de Contas
Quanto a prestação de contas sobre a implementação da CADBEC é de louvar o facto de o governo moçambicano ter submetido ao seu primeiro relatório ao Comité de Especialistas
para os Direitos e Bem-estar da criança da UA, 2m 2014 nos
termos do Artigo 43 da CADBEC que preconiza que os governos signatários, onde Moçambique é parte, devem enviar relatórios ao Comité de Especialistas dos Direitos e Bem-Estar da
Criança (CEDBEC), reportando:
•

O grau e avanços realizados na implementação do
CADBEC; e

•

Dificuldades existentes.

•

Os relatórios sobre implementação da CADEC devem ser apresentados ao CEDBEC em cada três (3)
anos, devendo os primeiros relatórios ser apre-

sentados dois anos após a adopção da CADBEC e
sua entrada em vigor.
A seguir ao relatório inicial, relatórios periódicos são esperados pelo Comité de Especialista. Neste caso, Moçambique está
em processo de submeter seu relatório periódico, que se possa considerar o seu segundo relatório, já aprovado pelo Conselho de Ministros em Setembro de 2019.

4. Papel da Sociedade Civil
A Responsabilidade de promover e proteger os direitos e
bem-estar da criança é primordialmente da Família e do Estado Moçambicano, mas não só, também de vários actores
da Sociedade Civil tem também suas responsabilidades. Nós
somos parte da Sociedade Civil, e estamos a representar uma
Plataforma 3R, de redes nacionais que trabalham na área
dos direitos da criança, nomeadamente Rede da Criança,
Rede CAME e ROSC, integram nesta plataforma 8 Organizações da Sociedade Civil (ADRA, ChildFund, Diakonia, FDC,
Right to Play, Save the Children, SOS-Aldeia da Criança
e TdH-Alemanha), trabalhamos com Rede dos Direitos da
Criança de todas províncias do país. Estamos todos cientes
do nosso papel:
•

Primeiro de complementar as responsabilidades do
Estado para com a criança. Aqui trabalhamos em
parceria com os Estado nos seus diversos níveis. Mas
também influenciamos o Estado para tomar melhores decisões em prol do bem-estar da criança.

•

Priorizamos o fortalecimento da capacidade de resiliência da própria criança, em conhecer seus próprios
direitos e deveres. Na nossa plataforma produzimos
uma versão simplificada e amigável a criança, para
tornar a CADBEC acessível e disponível para criança.

•

A Sociedade Civil também contribui com a disseminação da CADBEC. Na nossa plataforma produzimos
também uma versão simplificada da CADBEC para os
adultos, nós os adultos também devemos conhecer
os direitos e deveres da criança.

•

A Sociedade Civil também elabora seu relatório suplementar, as crianças também, e submetem ao
Comité de Especialistas dos Direitos e Bem-Estar da
Criança da UA.

Parabéns a toda criança africana pelos 30 anos da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança
Maputo, aos 11 de Julho de 2020
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“Implementação da Lei
de Prevenção e Combate
às Uniões Prematuras
ainda é Tímida”
– Dra. Lúcia Mafuiane, Presidente da 3ª Comissão
da Assembleia da República

A

Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, ora
aprovada em 2019, trouxe bastante expectativa para a sociedade civil moçambicana que trabalha na área da promoção
e protecção dos direitos das crianças. A sociedade civil esperava que a disseminação e a implementação fossem rápidas e
efectivas, o que veio a “frustrar-se” com a explosão da Covid-19.
Por isso, o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC realizou nos dias 22 e 23 de Setembro do presente
ano, em Maputo, Workshop Sobre a Implementação da Lei de
Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, com líderes comunitários, religiosos, membros do sector da justiça, da saúde,
da PRM, da educação e da sociedade civil.
O evento tinha como objectivos:
1. Promover espaços de aprendizagem sobre a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras;
2. Reflectir sobre o papel e as estratégias da sociedade civil,
lideranças comunitárias e do governo na divulgação e implementação da lei;
3. Reflectir sobre a situação, estratégias e experiências para
prevenção e tratamento de casos de uniões prematuras na
província de Nampula.

Durante a abertura do workshop, a directora executiva do
ROSC apontou como grande marco a aprovação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras e lamentou, em paralelo, o facto de as uniões prematuras continuarem a registar
um índice elevado em termos de números o que compromete
o desenvolvimento do país. Nhalivilo entende que apesar de a
lei ter sido aprovada recentemente, ela carece de divulgação
para que seja conhecida e por isso o ROSC está a levar a cabo
um trabalho intenso de divulgação. Trabalho esse que se faz
em instituições e também dentro das organizações da sociedade civil.

Muitas raparigas não sabem que
existe uma lei que combate às uniões
prematuras, o que faz com que não
procurem ajuda
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Por sua vez, Vladimir Nomiere, representante do Ministério do
Género, Criança e Acção Social reiterou que o ministério tem
vindo a divulgar a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras em estreita coordenação com as organizações da sociedade civil e também participa em acções com vista a divulgar os serviços de atendimento às vítimas de violência através
de mecanismos de denúncia.
“É preciso que haja envolvimento de todos os actores da sociedade para o combate às uniões prematuras, o que também
constitui um desafio e prioridade para o governo, sociedade
civil, parceiros de cooperação para que a lei seja implementada e divulgada, mesmo no contexto actual da pandemia da
Covid-19, por forma a olhar o futuro do país a pensar no comprometimento e na promoção dos direitos da criança e no seu
bem-estar” – disse Nomiere.
Por seu turno, Lúcia Mafuiane, Presidente da 3.ª Comissão da
Assembleia da República, reconheceu que a divulgação da lei
de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras é fraca e que a
Covid-19 também contribuiu para esta tímida divulgação, pois
impediu a realização de fóruns com propósitos de divulgá-la.
“Eu acredito que esta lei ainda pode chegar às comunidades e
ser conhecida por elas. Acredito que se todos nós continuássemos a contribuir para que a lei se faça conhecer, na totalidade, é possível combater as uniões prematuras” – secundou
Mafuiane.
Nina Yengo, representante da Plan International, disse que a
sua organização fez recentemente um estudo no qual consta-

tou-se que no período de confinamento social, devido à pandemia da Covid-19, muitas raparigas sentiram-se pressionadas
a casar e que a Plan e seus parceiros para reverterem este cenário estão a sensibilizar as comunidades onde têm operado;
com vista a exortar as comunidades a não aderirem às uniões
prematuras recorrem à divulgação da lei de forma massiva.
Um outro desafio apontado pela Yengo tem a ver com a língua, pois segundo ela, constitui um grande entrave para o entendimento da lei e pora isso a Plan tem optado pelo uso das
línguas locais para dar a conhecer a lei.
“Muitas raparigas não sabem e nem conhecem a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, o que faz com que
não procurem ajuda” - concluiu Yengo.
Os participantes do workshop reconhecem que a Covid-19
tem contribuído para a fraca divulgação da Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras e recomendaram ao governo
que acelerasse o processo de difusão da mesma.
Por último, referiram que Moçambique deve usar os instrumentos legais que tem para garantir a promoção e protecção
dos direitos das crianças e com isso assegurar também a sua
efectivação.
O workshop foi realizado no âmbito do Projecto Yes I Do, implementado pelo consórcio composto pela Plan International,
o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança - ROSC,
a Rede Homens pela Mudança – HOPEM, a Associação Coalizão da Juventude Moçambicana e contou com o apoio da
AmplifyChange.
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ROSC e WLSA Moçambique
lançam brochura de 19
brincadeiras…

O

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança ROSC e WLSA Moçambique, com o apoio do Programa
ALIADAS, lançaram virtualmente, no dia 15 de Setembro de
2020, a brochura “Covid-19 e crianças: 19 brincadeiras a realizar com as crianças em casa.”
Foi a pensar no bem-estar das crianças, nesta época da Covid-19, que o ROSC e a WLSA Moçambique propuseram-se a
criar esta brochura para que as crianças e suas famílias possam
reinventar-se na arte das brincadeiras durante este período
epidémico.
O evento contou com a presença de algumas personalidades
do governo como é o caso da Dra. Angélica Magaia, Directora
Nacional da Criança, do Titio Didinho Caetano, apresentador
de programas na TVM, parceiros estratégicos, parceiros de

cooperação, membros do ROSC e meios de comunicação social.
De acordo com os participantes do evento, a brochura é uma
mais-valia e chegou num momento oportuno, pois o país e o
mundo vivem assolados pela pandemia da Covid-19. Esta pandemia coloca ao mundo novas formas de estar, viver e relacionar-se.
As 19 brincadeiras, que fazem parte da brochura, trazem um
novo alento para as crianças que se encontram confinadas
no contexto da Covid-19. A brochura é no fundo um pretexto
para que as crianças e seus familiares possam brincar, divertir-se e aprender ao mesmo tempo.
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Organizações da Sociedade Civil
revoltadas com a violação de 15
instruendas em Matalane

F

oi durante a conferência de imprensa que aconteceu no
dia 17 de Agosto, do ano passado, em Maputo, que o movimento designado “Justiça pelas Mulheres de Matalane”,
composto por organizações da sociedade civil como a Associação Sol, WLSA Moçambique, ROSC, ASCHA, CESC, FDC, Associação Kulhuka, Fórum Mulher, Associação para a Litigância
em Direitos Humanos, Movimento Saber Nascer, Associação
Kulani, AMUDAF, COLUAS, FAFI, Movfemme, FORCOM, LEMUSICA, Grupo de Mulheres de Partilha de Ideias de Sofala, AMMD,
AMMCJ, OPHENTA, FOFEM, NAFET, MULEIDE, Consórcio Contra a Violência Sexual, Associação MASIMANYANE, grupos que
lutam pelos Direitos Humanos das Raparigas e das Mulheres,
pronunciou-se e exigiu que seja feita justiça em relação aos
instrutores que engravidaram pelo menos 15 instruendas do
Centro de Formação da Polícia de Matalane.
Nesta conferência de imprensa, as representantes das organizações, acima citadas, apresentaram também um posicionamento no qual mostraram o repúdio ao crime e indignação em
relação ao silêncio do Estado, do Governo e da Justiça, pois são
estes que deveriam zelar pelo cumprimento das normas atra-

vés da condenação dos violadores e a protecção das vítimas.
Abaixo conheça o Posicionamento das Organizações da Sociedade Civil.

Posicionamento das Organizações da
Sociedade Civil

“Exigimos Segurança para todas
as Mulheres e Justiça para as Vítimas de Matalane”
Nós, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que lutamos por direitos humanos, vimos juntar-nos aos protestos
contra o abuso de poder, corrupção e crimes sexuais contra
mulheres que foram expostos na Escola Prática da Polícia
em Matalane.
No dia 8 deste mês foram divulgadas nas redes sociais evidências de que instrutores da polícia violaram sexualmente
e engravidaram pelo menos 15 instruendas, e a respectiva
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nota em que o Comandante da Polícia tomava medidas
para suspender os referidos instrutores e determinava que
as instruendas grávidas deveriam retornar a suas casas e
voltar a frequentar o curso seguinte.
Embora o comportamento abusivo de agentes policiais e
de forças de defesa seja “normal” e o machismo agressivo
faça parte da cultura destas instituições, a magnitude deste crime chocou-nos, bem como a pouco enérgica medida
tomada e o destino das instruendas violadas, que ao serem
recambiadas para casa acabam por ser duplamente punidas,
primeiro porque lhes é tirado o direito de continuar o curso e
segundo porque uma vez de volta às suas zonas de origem,
sofrerão discriminação e estigma.
Perante a exposição deste crime, encontramos pessoas que
se indignam com esta situação aberrante e infame, mas
encontramos também os que culpabilizam as vítimas pela
violação que sofreram e desculpabilizam os “pobres” instrutores que não conseguiram resistir à sedução das suas instruendas. Outros ainda, num exercício de grande insensibilidade, encontram aqui motivos para fazer piadas e divulgar
ditos jocosos numa total falta de empatia, mostrando que o
drama humano subjacente a toda a situação não os comove
nem lhes interessa.

Conscientes dos direitos que a Constituição consagra aos
moçambicanos, e as moçambicanas, homens e mulheres,
nós, OSCs que lutamos pelos direitos humanos, vimos por
este meio exigir uma medida frontal e pautada pela lei para
resolver os crimes de Matalane, trazer justiça às vítimas e repor a normalidade nessa instituição de ensino. O Ministério
Público deve abrir um inquérito e pronunciar-se, pois este
tipo de violência só será extirpada das instituições quando
a impunidade acabar e a penalização dos agressores for a
regra.

No meio disto tudo, no entanto, há um silêncio que é ensurdecedor: onde estão as vozes das pessoas que são o garante
do Estado e que devem garantir a ordem, a democracia e a
justiça para todas e todos? Entre outros, o que tem a dizer o
Ministro do Interior? E a Ministra do Género, Criança e Acção
Social? A Ministra da Justiça, dos Assuntos Constitucionais e
Religiosos? E o Presidente da República?

Manifestamos a nossa preocupação em relação à erosão
do papel do Estado na protecção e segurança das (os) cidadã(os). A violação dos direitos humanos nas instituições que
deviam ser guardiãs dos direitos humanos e justiça, revelam
que elas estão a ser os locais onde encontra mais opressão,
submissão e subalternidade.

Este crime cometido em Matalane é só a ponta do iceberg e
mostra, como temos vindo a denunciar, que os direitos das
mulheres não existem na prática e que, apesar de haver leis
que consagram a igualdade e o acesso a todas as esferas de
trabalho e de decisão, as mulheres continuam a ser tratadas
como não cidadãs, como seres que devem uma intrínseca e
inabalável submissão às vontades masculinas dos seus maridos, dos seus chefes, dos seus professores e dos pastores.
Prova disso é a cumplicidade masculina que se ergueu na
defesa dos instrutores violadores.
Neste pano de fundo de violações, de agressões várias em
casa e na rua, de desmandos policiais e de impunidade geral, agravadas ainda mais pela situação da COVID 19, não há
como as mulheres se sentirem seguras e livres para viverem
as suas próprias vidas e fazerem as escolhas que mais lhes
convêm. Não há como as mulheres se sentirem parte integrante desta nação moçambicana, em pé de igualdade com
os homens.

Mais exigimos que as instituições de polícia e das forças de
defesa sofram mudanças e reestruturações substanciais,
para acabar com a mentalidade machista, agressiva e dominadora em relação a todas as mulheres. Como é bem-sabido, as mulheres que residem em áreas próximas de um
quartel temem mais os próprios militares do que os marginais e delinquentes da zona.
Com estas exigências o que se pretende é garantir que
as mulheres sejam tratadas como seres humanos, com
toda a dignidade e o respeito que lhes é devido pela sua
condição de humanas. Nada mais, nada menos. Como ser

Em defesa da igualdade!
Em defesa da humanidade da mulheres e dos
seus direitos!
#justicaparainstruendasdematalane
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Justiça À Ntavase:
Advogando Em Prol Dum Julgamento Justo
Menor Violada Pelo Tio Da Amiga
Chamam-na Ntavase, nome fictício para ocultar o seu verdadeiro nome. Ntavase é uma menina de 10
anos que foi estuprada em Dezembro de 2019 pelo tio da sua colega, um adulto de 36 anos de idade.
Tudo aconteceu quando a menor, cheia de bondade e carinho, ia buscar a amiga e colega de turma,
ambas da mesma idade, para irem à escola.
Papel dos Media na Denúncia do Caso

O

caso da Ntavase ficou conhecido quando os media (TV Sucesso e o Jornal Notícias) noticiaram a violação da mesma.
Assim, a sociedade no geral ficou a saber da violação da menor
e o caso não ficou imune aos integrantes da Campanha Ntavase: a Associação Sócio Cultural Horizonte Azul, o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança e a WILSA Moçambique
que trabalham na área de promoção e protecção dos direitos
das crianças, raparigas e mulheres em Moçambique.
Os integrantes da campanha começaram o rastreamento do
caso que consistiu, em primeiro lugar, na identificação da vítima e da família, no reconhecimento do agressor, na busca
do tipo de assistência que a Ntavase precisava e na edificação
de força para que a justiça fosse feita para a família. Os intervenientes da campanha pretendiam também que o desfecho

do caso fosse um espelho para aqueles que têm intenções de
cometer transgressões similares.

Envolvimento das Organizações da Sociedade
Civil e a Campanha Sou Ntavase:
Fui Violada, Exijo Justiça
Este caso tornou-se amplamente conhecido quando no dia
24 de Junho, do corrente ano, representantes de três organizações, nomeadamente, ASCHA, ROSC e WLSA Moçambique
lançaram oficialmente e a nível nacional a campanha numa
conferência de imprensa com o intuito de inspirar a todos os
cidadãos a denunciar e a posicionar-se contra os crimes de violação sexual de menores e a exigir que as instituições competentes actuem, tornando-se agentes de mudança.
A campanha SOU NTAVASE: Fui Violada, Exijo Justiça foi
baseada em histórias verídicas de raparigas e mulheres que
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foram violadas sexualmente, seu rastreio e posterior acompanhamento até a busca pela justiça, numa altura em que mulheres, raparigas e crianças do sexo feminino são regularmente
submetidas à violência física e sexual, à iniciação sexual precoce e ao feminicídio. Destaque-se que a campanha rastreou
até a data cerca de 15 casos de violação de menores, destes
a sua maioria está sendo acompanhado pelas Organizações
da sociedade civil que compõem a campanha e outras que se
identificaram e juntaram-se à causa; como é o caso da Associação para a Litigância em Direitos Humanos e a Associação
Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica. Outros casos
já se encontram nas mãos da polícia e ou da justiça aguardando pelo julgamento dos agressores.

A Primeira Audiência
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forma urgente reavaliar em que ponto ou medida se estava a
errar e como se podia reverter a decisão que ainda não tinha
sido tomada.
E para que se lograssem resultados positivos a campanha decidiu:
•

Redifinir novas estratégias de actuação sobre o caso;

•

Mudança de advogados para uma nova parceria com
a Associação para a Litigância em Direitos Humanos;

•

Presença e fortalecimento da campanha nas redes
sociais e nos media;

•

Produção massiva de materiais de comunicação e informação (mensagens, vídeos e cartazes com dizeres
a repudiar a violação de menores).

Frise-se que a campanha via redes sociais e nos media serviu

Os integrantes da campanha deram o seguimento ao caso,

para influenciar todos os serviços envolvidos no Caso Ntava-

ouviram a família da vítima, onde soube-se o processo todo,

se; os mesmos viram-se sensibilizados e a justiça também foi

desde o princípio, tinha lacunas e era preciso dar seguimento,

célere e de tudo fez para julgar o caso que teve o seu desfecho

pois a família Ntavase precisava de ajuda a nível económico,

final a 27 de Agosto do corrente ano que culminou com a pri-

social, psicológico, judicial e hospitalar.

são do violador da pequena Ntavase.

Após a campanha ter tomado conta do caso, o mesmo ganhou

A Leitura da sentença do violador

vida e assim rumou-se à primeira audiência que aconteceu no
dia 09 de Junho do presente ano, no Tribunal Provincial da Matola onde foram ouvidas as partes envolvidas.
Os representantes das organizações da sociedade civil da campanha e activistas que se fizeram presentes no tribunal foram
interditos de assistir a audiência devido à restrições no âmbito da prevenção da Covid-19, segundo informação de um
dos trabalhadores do tribunal. Isto veio frustrar a intenção dos
membros da campanha que, de perto, queriam acompanhar a

Foram 24 anos de prisão e uma indeminização de 150 mil
meticais que foram aplicados ao violador, Ilídio Menete. Organizações da sociedade civil que fazem parte da coligação
mostraram a sua satisfação em relação a este desfecho, apesar
de estarem cientes que ainda há muito por se fazer no que
concerne a saúde mental e social da Ntavase, uma vez que foi-lhe roubada a infância e não existe nenhum valor que possa
apagar o estrago que o estuprador fez.

primeira sessão do julgamento do caso.

Continuidade no apoio à Ntavase

Depois de horas de espera, pelo resultado do julgamento por

A campanha continua a dar assistência a família da Ntavase

parte dos membros da campanha e activistas sociais, soube-se

(económica e material) e a menr ainda beneficia de assistência

do término da sessão. Seguidamente de uma pequena con-

psicossocial e hospitalar para que possa voltar a ter uma vida

certação entre os integrantes da campanha e os advogados

normal.

de defesa, constatou-se que o julgamento não fora favorável
para a Ntavase e que só retomar-se-ia no dia 30 do mesmo
mês para se conhecer a sentença.

Preocupações dos integrantes da campanha
Os integrantes da campanha ao tomar conhecimento da pouca informação que chegou através dos advogados, que estavam a defender o caso, e também do relato que ouviram da
família da Ntavase em relação à actuação dos advogados de
defesa, começaram a desconfiar que algo não estava bem.
Nessa desconfiança percebeu-se, de imediato, que deviam de

Por causa do aumento, cada vez mais de casos como o da
Ntavase, a campanha propôs-se a continuar e a identificar
histórias verídicas das “Ntavases”, partilhando, semanalmente, as histórias com os media e as pessoas via redes sociais da ASCHA, ROSC e da WLSA Moçambique. Desse modo
faz-se uma advocacia junto às instituições públicas e a sociedade no geral a posicionar-se, a falar contra estes mal,
a cuidar das vítimas e sobreviventes e a promover debates
rumo à justiça.
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Caso Ntavase

Pena de 24 Anos
Para o violador da
Ntavase
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Na leitura da sentença, que
aconteceu no dia 27 de Agosto do
ano passado, o violador da Ntavase,
Ilídio Menete, foi condenado a 24
anos de prisão e ao pagamento
de uma indeminização de 150 mil
meticais.

O

Caso Ntavase envolve uma menor de 10 anos que foi violada sexualmente a 19 de Dezembro de 2019, por Ílidio
Menete, como veio a provar-se durante as sessões de julgamento que tiveram lugar no Tribunal Provincial da Matola,
onde conheceu-se a sentença.
As organizações da sociedade civil e activistas sociais que
directa ou indirectamente estiveram por detrás deste caso,
desde o acompanhamento e assistência à família de Ntavase,
mostraram-se felizes com o desfecho do acontecimento, pois
o violador da menor foi condenado a pena de 24 anos de cadeia e a pagar uma indemnização de 150 mil meticais.
Apesar de estarem cientes que ainda há muito por fazer-se no
que concerne à saúde mental e social da Ntavase, algumas organizações da Sociedade Civil, como a Associação Sócio Cultural Horizonte Azul- ASCHA, o Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança – ROSC e WLSA Moçambique, mostraram a
sua satisfação em relação a este desfecho; mas não deixaram
de manifestar a sua indignação, pois a menor foi amargurada
a infância e, segundo essas organizações, não existe nenhum
valor que possa apagar o estrago que o estuprador fez à menor.
As organizações reconhecem ainda que é preciso fazer-se um
acompanhamento de raiz à Ntavase e a outros casos que estão
sendo rastreados por esta coligação. A coligação de organizações acredita que esta não é a primeira e nem a única “Ntavase” a ser violada sexualmente, pois admitem que existem outras “Ntavases” espalhadas por todo país que precisam de ser
identificadas e ajudadas a restituir a sua dignidade.
Salomé Mimbir, Directora de Programas do ROSC, disse, em
entrevista a STV, que a sociedade civil e as instituições de justiça estão de parabéns pelo trabalho conjunto e abnegado que
tiveram neste caso que terminou com a condenação do estuprador.

Mimbir reiterou ainda que a sentença é uma mais-valia visto
que mostrou que este tipo de crime pode ser punido e leva
consigo um recado para aqueles que cometem ou pensam em
cometer este tipo de delito.
A activista social mostrou-se preocupada com o crescimento
dos casos de violência sexual de menores e repisou na necessidade de a sociedade mobilizar-se em prol dos direitos humanos das crianças.
Por sua vez, Dalila Macuacua, Coordenadora da Associação Sócio Cultural Horizonte Azul (ASCHA), considerou a punição judicial como uma vitória. Para ela, “ainda há muito por ser feito”.
Macuacua reafirmou que era importante haver celeridade processual na tramitação de casos similares para que as vítimas
não desistam ou desacreditem no sistema judiciário. Salientou
ainda que há muito por se fazer com a Ntavase, pois agora,
mais do que nunca, a Ntavase precisará de um acompanhamento psicológico, assim como social, para tentar reverter-se
o seu quadro psicológico e quem sabe ter uma vida normal,
pois ainda é uma criança.
As organizações que trabalharam neste caso estão preocupadas com os elevados índices de violações de menores em Moçambique, pois os números de casos reportados pelos media
e pelas redes sociais, sobre casos, são assustadores; o que demonstra que é preciso agir e exigir as instituições competentes a posicionar-se para se conter este tipo de crime.
Saliente-se que foi em Junho do corrente ano que a ASCHA,
em parceria com o ROSC e a WLSA Moçambique, lançou a
campanha nacional designada “Sou Ntavase: Fui Violada e
Exijo Justiça”, com o objectivo de agir contra a violência de
género com maior enfoque para a violência sexual, responsabilizando instituições públicas e a sociedade em geral a posicionar-se e falar/debater contra este mal e cuidando das vítimas e sobreviventes.
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Violência no namoro debatido em
webinário

A

adolescência é uma fase de construção e formação de valores, autoestima e, acima de tudo, de construção de personalidade para que se tenha relacionamentos interpessoais saudáveis; por isso há necessidade que se reconheça, por parte dos
adolescentes, quando e como ocorre a violência no namoro.
Por isso, o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança - ROSC realizou no dia 03 de Setembro, do ano passado,
um webinário subordinado ao tema “Violência no Namoro:
Troca de Experiências e Práticas para uma Relação Segura”.
O mesmo objectivava debater, promover e partilhar experiências e vivências num namoro saudável, assim como identificar
sinais de abuso ou violência em um relacionamento.
Benilde Nhalivilo, Directora Executiva do ROSC, fez a abertura
do webinário e anunciou o início de um ciclo de debates sobre

a temática “Violência no Namoro” com o intuito de se achegar a todas camadas da sociedade - desde os adolescentes até
aos adultos.
Nhalivilo referiu que o ciclo de debates será baseado na troca
de experiências e práticas positivas para que os relacionamentos tornem-se seguros e duradoiros.
Por seu turno, Aissa Vale, oradora e activista social da Associação KHANDLELO, começou a sua intervenção por definir o namoro. Definiu o namoro como sendo uma relação sentimental
entre duas pessoas e, de certa forma, uma preparação para
uma vida a dois - casamento.
Vale referiu que nesta fase do namoro é necessário que os adolescentes tenham a permissão dos pais, para que os mesmos
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Por seu lado, Berta de Nazareth, activista social e colaboradora da
Associação Sócio Cultural Horizonte Azul – ASCHA, rebateu e disse que num relacionamento é muito importante haver diálogo e
conversa para que o namoro flua de forma segura e positiva.
De Nazerth concordou com a Aissa no que tange à distinção
do que é um relacionamento saudável e um tóxico. Para ela
é possível ter um relacionamento saudável desde que exista
diálogo entre os pares e sempre haja concessões dos dois
lados e que qualquer tipo de violência deve ser denunciado.
Adão João Paia, activista social da Associação Sócio Cultural Horizonte Azul, frisou que a fase do namoro é onde ocorrem várias
transformações entre o casal, onde se passa por um processo de
construção, afirmação e acima de tudo de (re)encontro com o eu.

O psicólogo Fernando Alberto Mucauque reiterou que havia
necessidade urgente de a sociedade no geral estar preparada
para acolher pessoas que sofrem de abuso e violência no namoro, uma vez que este problema está a tornar-se uma prática
colectiva. Salientou ainda que era preciso que os pais e familiares das vítimas conheçam e sejam amigos dos seus filhos para
que caso lhes aconteça uma situação de abuso, ou violência
no namoro, estejam a par e possam ajudá-los. E a denúncia às
autoridades competentes é a saída eficaz segundo o psicólogo.
Por fim, os participantes do webinário concordaram que a fase
do namoro é crucial para a definição do que um casal quer
para o seu relacionamente e que acima de tudo é preciso que
os casais, em fase de namoro, aprendam a conhecer-se e a não
correr passando, assim, as etapas do namoro.
Aconselharam que qualquer vítima de violência deve aprender a identificar os sinais de um namoro não saudável e não
tentar desculpar os sinais e a ocorrência da violência. Por último frisou-se que é preciso pautar pelo diálogo na família.

foto: unicef.org

estejam dentro da relação e saibam identificar os sinais que
possam advir da má relação no namoro dos filhos. Aissa alertou ainda que os pais, ou familiares da vítima, devem atentar
para os sintomas como a perda de apetite, perda de peso, baixa autoestima e ansiedade em seus filhos, pois podem denunciar que alguma coisa não está bem com o/a seu/sua filho/a.
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Implementação dos Direitos das
Crianças constrangida pela Covid-19 e
trabalho infantil
E

m Moçambique, milhares de crianças continuam a aderir ao
trabalho como forma de assegurar o seu sustento e das suas
famílias, uma situação que faz com que muitas delas estejam,
nos últimos tempos, expostas ao risco de contaminação pelo
novo coronavírus. A agricultura, pesca, garimpo ilegal e comércio são as principais áreas que absorvem a mão-de-obra infantil.
Na província de Nampula, a mais populosa do país, de acordo
com dados governamentais, mais 20 mil crianças estão expostas
ao contágio pelo novo coronavírus por serem forçadas a ir à rua
desenvolver comércio e praticar actividades de garimpo para sustentar as suas famílias. Isto acontece numa altura em que a capital
provincial foi declarada, pelas autoridades sanitárias, um dos locais de transmissão comunitária da Covid-19 no país.
No terceiro maior centro urbano de Moçambique, cidade de
Nampula, muitas são as crianças que desenvolvem as actividades comerciais na via pública e nos mercados formais e informais, motivadas pela extrema pobreza e por diversos factores.
Todas as crianças vendedoras de rua, assim como as que se fazem à mineração, não respeitam as medidas de prevenção contra o novo Coronavírus; nos locais onde elas fazem esses serviços nota-se a falta de condições para o efeito.
Jaime Trinta é um dos exemplos de crianças que arrisca a sua
vida para sustentar outras, através da actividade comercial. Com
16 anos de idade, Jaime, cuida dos quatro irmãos, isso depois de
ter perdido os pais.
O petiz contou-nos que, um mês depois de os pais terem perdido a vida, os familiares abandonaram-no junto com os quatro irmãos; daí teve a ideia de arranjar um negócio para desenvolver,

venda de sacos plásticos no mercado “Matadouro”, isso como
forma de garantir o sustento dos irmãos. O menor conta que,
para a realização com sucesso das actividades, tem deixado os
irmãos com os vizinhos e só volta a vê-los por volta das 18 horas
quando larga do biscate.
O pequeno chefe de família, que sempre se expõe em multidões de pessoas, no seu dia-a-dia, diz ter conhecimento sobre o
novo Coronavírus, mas assegura que não tem outra alternativa
para se distanciar do meio que lhe permite ganhar a vida. “Eu
não tenho como não ir ao mercado vender, porque se não fizer
isso os meus irmãos morrerão à fome. Neste momento, sou a
única pessoa que garante alimentação deles”, contou o menor.
No entanto, o menor disse que a única medida que tem usado
para a prevenção do novo Coronavírus é apenas a máscara, uma
vez que no mercado não há condições para o distanciamento
físico e para a higienização das mãos. “O medo de contaminar-se pela Covid-19 é maior, visto que se for contaminado poderei
prejudicar a saúde dos meus irmãos em casa, mas sempre que é
possível dou o meu máximo no sentido de prevenir-me”, disse.
Catarina António tem 17 anos de idade e vive na unidade comunal Eduardo Mondlane, bairro de Muahivire, na cidade de Nampula. A menor vende ovos e conta que pratica aquela actividade
para garantir o seu sustento, da tia e da prima com quem vive. A
tia encontra-se, segundo a menor, doente.
A rapariga não vende num local fixo, facto que faz com que circule um pouco por todas as ruas da cidade de Nampula permitindo o contacto com pessoas de diferentes pontos da cidade;
sabe-se que a cidade foi declarada local de transmissão comunitária da Covid-19.
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“Minha tia não trabalha e encontra-se doente há mais de um
ano, por essa razão sinto-me obrigada a vender para garantir a
alimentação em casa, porque se eu não for à rua nesse dia poderá se passar fome em casa”, contou para depois reconhecer que
está em iminente risco de contaminação pela Covid-19, mas
não tem outras formas de mudar o cenário.
Outra rapariga, por nós entrevistada, é Alima Hálito de 15 anos
de idade, residente no bairro de Namicopo, o mais populoso da
cidade de Nampula. Ela vende laranjas e vive com a madrasta
há três anos.
A adolescente conta que de segunda-feira a sábado está nas
ruas da cidade de Nampula a vender laranjas; quando se faz às
ruas não se previne contra a Covid-19, porque a madrasta não
lhe deu a máscara e diz que o coronavírus não existe e que o
mesmo apenas afecta aos ricos.
A rapariga disse que a madrasta obriga-a a vender produtos nas
ruas da cidade de Nampula para garantir o sustento dos irmãos,
visto que o pai da mesma perdeu a vida em 2015. “Tenho medo
de contaminar-me pelo Coronavírus, mas a minha madrasta
manda-me e eu não tenho outra alternativa… Acredito que
se for contaminada pelo vírus, todas as pessoas da minha casa
vão também ficarem doentes; isso porque quando chego à casa
brinco com os meus irmãos”, relata Alima.
Além da exposição a que estão sujeitas, no dia-a-dia, as crianças
enfrentam outros problemas graves: violência policial e sexual.
No início do Estado de Emergência, decretado pelo chefe do Estado, milhares de crianças na cidade de Nampula, e um pouco
por todas as províncias do país, foram violentadas nas ruas alegadamente por incumprimento das medidas impostas, sendo
uma delas o uso das máscaras.
Por outro lado, a sociedade civil e as autoridades governamentais, através do Gabinete de Atendimento a Família e Menores
Vítimas de Violência Doméstica, mostram-se preocupados com
aumento dos casos de violações sexuais contra menores nos últimos três meses. Durante este período, só na Província de Nampula, foi registado um total de 89 casos do género, contra 39 do
igual período do ano passado de acordo com dados partilhados
pela responsável do Gabinete, Margarida Cheque.
“Na cidade de Nampula os números começaram a aumentar,
nos últimos três meses, período em que vigorou o Estado de
Emergência no país, e isso nos preocupa muito, daí que pedimos aos responsáveis pelas crianças para maior controlo, sobretudo com as pessoas com quem deixam os menores para
cuidados”, exortou. A responsável disse ainda que os dados, ora
divulgados, podem não corresponder à realidade, uma vez que,
segundo ela, muitos pais e encarregados de educação preferem
resolver os casos de forma “amigável”.
“Isso, também, nos preocupa, daí que reforçamos o nosso apelo
no sentido de denunciarem esses casos para se tomarem medidas duras contra os violadores”, pediu a nossa entrevistada.
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UNICEF preocupado com a exposição de crianças
vendedoras de rua
O Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), em Nampula, mostrou-se preocupado com a permanência de crianças
vendedoras de ruas e mercados, mesmo após a declaração do
terceiro maior centro urbano do país, Nampula, como local de
transmissão comunitária da Covid-19.
Recentemente, um inquérito sero-epidemiológico realizado na
cidade de Nampula, concluiu que os mercados são os principais
pontos de propagação da Covid-19. Ainda assim, várias crianças
têm permanecido nos diversos mercados, localizados na capital
provincial, com objectivos comerciais.
Baisamo Marcelino Juaia, coordenador provincial do UNICEF em
Nampula, lamentou a situação e revelou que a sua organização
já desenvolve trabalhos que visam minimizar os riscos de transmissão e o impacto da Covid-19 em crianças.
“Grande parte dos mercados tem muitas crianças e isso significa
violação dos seus direitos segundo artigo 32 da Convenção das
Nações Unidas sobre Direitos da Criança, pois elas estão a praticar essas actividades num espaço onde a segurança é posta
em causa. Elas precisam da nossa protecção, por isso nos juntamos a algumas organizações na reorganização dos mercados
e aglomerados e neste processo estamos a apoiar a criação de
condições de água e de saneamento para as pessoas que lá estão e pensamos que, de alguma forma, vai poder beneficiar às
crianças. Também já temos uma equipa técnica para olhar as diferentes intervenções a nível dos locais onde as crianças estão
permanentemente aglomeradas e esse mesmo grupo vai ajudar na busca de possíveis soluções”, disse.
Num outro desenvolvimento, Baisamo mostrou-se preocupado
com o aumento de números de deslocados de ataques terroristas de Cabo de Delgado que procuram refúgios na província de
Nampula, onde quase a metade são crianças. Entre outros serviços a serem oferecidos às crianças refugiadas, Baisamo disse que
a sua organização já está a trabalhar com uma equipa da saúde
para criação de condições visando a triagem e seguimento das
menores com vista a garantir que não tenham problemas de desnutrição.
“Cinquenta porcento, 50%, dos deslocados são crianças e 33%
são mulheres. Então são dois grupos vulneráveis que fazem parte da maioria dos deslocados dos ataques que chegam à província. Portanto, nós temos essa obrigação de trabalhar com a
saúde para fazer uma triagem, saber se há crianças com sinais
de desnutrição crónica, as que apresentam sintomas ou sinais
encaminhamo-las a um atendimento específico”, disse. Mais
adiante o responsável afirmou que “estamos a fazer o registo
de crianças que antes de abandonar os seus distritos estavam a
estudar, e em que classe andavam, visando participar na criação
de condições para ajudar a sua integração em turmas e escolas
mais próximas dos locais onde estão a ser acolhidas e, assim,
garantir que na retoma das aulas elas não sejam excluídas do
direito à educação”.
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PERFIL DO MEMBRO
Terre Des Hommes, Itália

Para a presente edição da Rubrica Perfil do Membro a figura do cartaz é a TDH Itália (Terre des Hommes
Itália). Trata-se de uma organização não-governamental internacional que tem a sua sede em Maputo e
trabalha na área da educação, mais concretamente com o Desenvolvimento de Primeira Infância (DPI).
Para esta edição o elos teve o privilégio de conversar com Sofia Palandri, representante da TDH Itália em
Moçambique, e Anita Janane, coordenadora da TDH Itália em Maputo. De acordo com a representante em
Moçambique, a TDH Itália está em todos os continentes e em vários projectos humanitários que visam ajudar o próximo.
B.E: Quem é Terre des hommes Itália?
TDH Itália: A Fundação TDH Itália é uma ONG fundada em
1989 que trabalha em 21 países, com 134 projectos em todos
os continentes, seja no âmbito de projectos humanitários ou
de projectos de desenvolvimento. A TDH tem como objectivo:
o bem-estar e protecção das crianças e, acima de tudo, está
empenhada em defender os Direitos das Crianças, de acordo
com a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas
(CDC).
B.E: O que levou a TDH Itália a escolher Moçambique para
desenvolver as suas actividades?
TDH Itália: A TDH Itália começou a trabalhar em Moçambique, em 2000, para apoiar na emergência das cheias, havidas naquele ano, e veio para sustentar dois projectos de
reconstrução de uma escola primária e construção de 80
alojamentos para famílias vulneráveis. Após isso, iniciou o
Programa de Apadrinhamento à Distância que continua até

hoje; ao longo dos anos implementou diversos projectos na
área de protecção das crianças e educação.
B.E: Onde é que a TDH Itália desenvolve as actividades?
TDH Itália: Em Moçambique, a TDH Itália desenvolve actividades na cidade de Maputo (distritos KaMavota e KaMaxaquene), na província de Maputo (distritos de Matola e Boane),
Sofala (cidade de Beira e distritos de Dondo e Caia) e Nampula
(cidade de Nampula e distritos de Nacala Porto, Érati, Memba,
Murrupula e Meconta).
B.E: Como é que a TDH Itália identificou as áreas com as
quais vem trabalhando?
TDH Itália: Para identificar as províncias e distritos de intervenção coordenamos com as outras TDHs presentes em Moçambique (TDH Alemanha e TDH Suíça), isso para que não haja
sobreposição de ajuda nas mesmas áreas, mas também somos
orientados na escolha pelo nosso ministério de tutela (MGCAS).
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“Trabalhamos com a primeira infância de forma particular e estendemos o nosso apoio até que os nossos
tutelados formem-se ou entrem na faculdade”
B.E: Quem é o vosso grupo-alvo?
TDH Itália: O grupo-alvo directo da TDH Itália são as crianças
vulneráveis dos 0 a 17 anos.
B.E: Que tipo de projectos tem desenvolvido?
TDH Itália: A TDH Itália tem actualmente 6 projectos activos
para desenvolve-los no âmbito da emergência (Ciclone Idai e
Covid-19). Todas as intervenções são na área de protecção das
crianças e educação, não apenas oferecendo serviços directos
às crianças e suas famílias, mas também fortalecendo o sistema educacional e de protecção no país.
B.E: Quais são os constrangimentos ou desafios que a TDH
Itália tem encontrado ao longo do percurso?
TDH Itália: A TDH Itália em Moçambique enfrenta uma série
de desafios e de forma particular ligados à corrupção no país
e a grande burocracia das instituições públicas que tem sido
moroso no que concerne à entrada e a saída de expedientes
ou mesmo no acto de agilizar palestras para ONGs internacionais.
B.E: Quais são os ganhos que a TDH Itália se orgulha de ter
tido?
TDH Itália: Durante os 20 anos de actividade em Moçambique, a TDH Itália experimentou inúmeras acções de assistência, apoio e protecção a favor das crianças. Ao longo dos anos,
aperfeiçoou suas actividades, tornou-as mais eficazes e está
comprometida em buscar estratégias de sustentabilidade
para as comunidades. Os principais sucessos alcançados:
•

Trabalho realizado pela TDH Itália nas províncias
onde opera nos vários sectores da protecção da infância, da educação pré-escolar e escolar, da formação profissional e é reconhecido pelas comunidades,
instituições e autoridades públicas;

•

Instituto de Formação Mwana, nascido como resultado de um projecto implementado pela TDH Itália;

•

Parceiros institucionais e, em particular, MGCAS e
Universidade Pedagógica, com quem a TDH Itália
vem trabalhando, reconhecem o seu comprometimento pelas causas que defende.

“A nossa preocupação tem a ver com o facto de a percentagem das crianças, dos 6 a 17 anos de idade, estar fora da escola e ser muito elevada”
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B.E: Qual é o vosso ponto de vista em relação à situação da
criança em Moçambique?
TDH Itália: Em Moçambique ao longo da última década, registaram-se progressos significativos na melhoria do bem-estar das crianças. O país alcançou resultados significativos em
diferentes domínios de promoção e protecção dos direitos da
criança. O fortalecimento do quadro político, legal e institucional que assegura a promoção e protecção dos direitos da
criança, o aumento do orçamento público que permitiu maior
disponibilidade e acesso aos serviços sociais básicos para as
crianças. No entanto, muitos desafios permanecem para a realização dos direitos das crianças no país.
Ao nível da educação, depois de uma expansão enorme da
escolarização primária e apesar de progressos importantes
que foram alcançados neste sector principalmente ao nível do
acesso, a percentagem de crianças (6-17 anos) que permanecem fora da escola é muito elevada, 38,6%.
No caso específico do desenvolvimento da primeira infância
e da educação pré-escolar, é importante enfatizar o crescente
interesse demostrado pelo Governo de Moçambique no que
diz respeito este investimento no desenvolvimento integral da
criança moçambicana em idade pré-escolar com o objectivo
de lhe proporcionar uma infância feliz, saudável e proveitosa,
que lhe permita assegurar um futuro próspero. É por esta razão que o Governo em 2012 desenhou e aprovou a Estratégia
do Desenvolvimento Integrado da Criança em Idade Pré-Escolar (DICIPE).
No que refere a violência contra crianças, embora existam progressos nesta área, permanecem desafios tanto na prevenção,
como no combate e mitigação. A inexistência de um sistema
de referência integrado e o fraco apetrechamento em capacidade humana, material e financeira das instituições responsáveis, são apenas alguns dos inúmeros desafios que a componente de violência contra a criança enfrenta. Em 2018 a polícia
registou de Janeiro a Setembro mais de 7.600 casos de violência contra a criança, incluindo violência doméstica e sexual e
casamentos prematuros.
A prevalência do trabalho infantil e do tráfico de crianças
para fins de exploração sexual é, igualmente, um desafio prevalecente no país. Apesar dos avanços registados no fortalecimento da legislação e mecanismos de coordenação multissectorial (Grupos de Referência pela Protecção da Criança),
principalmente no que respeita ao tráfico de pessoas incluindo crianças, a implementação dos mesmos deve ser melhor
articulada e assegurados recursos adequados para a sua operacionalização efectiva e para que a ação seja mais difundida
e efectiva.
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“A pobreza é um factor-chave das privações que as
crianças sofrem”

No entanto, a vulnerabilidade infantil não resulta somente
do nível económico dos agregados familiares. Existem outros
factores: a estrutura do ambiente familiar (e a separação ou
perda dos pais), salientar que segundo o censo 2017 os agregados familiares chefiados para crianças de 12 até 14 anos em
Moçambique são 11.029, a negligência por parte dos pais, nomeadamente a falta de cuidados, de protecção, de diálogo, a
presença de deficiências e as disparidades de género. O bem-estar das crianças é também prejudicado por deficiências de
conhecimentos, atitudes e práticas, enraizados nas práticas
tradicionais, assim como por um fraco acesso à informação
através dos meios de comunicação social.
B.E: Até que ponto a TDH Itália tem se empenhado nos projectos e tem apostado em Moçambique?
TDH Itália: A TDH Itália se empenha nos seus projectos para:
Fortalecer o sistema de protecção as crianças, dando apoio aos
mecanismos como os Comités Comunitários de Protecção das
Crianças, efectivar o trabalho dos Serviços Distritais e Províncias da Acção Social e a Linha Fala Criança;
Fortalecer o sistema de formação dos educadores de infância
e assistentes sociais;
Melhorar a relação dos encarregados de educação/ filhos e a
competências parentais através de um programa de Educação
Parental;
Empoderar os jovens e em particular as raparigas com programas de educação cívica como o Percurso Cidadão e aumentar,
garantir o acesso a escola e a saúde através do Programa de
Apadrinhamento a Distância e aos programas de emergência.
B.E: Como é que a vossa organização olha a questão das
uniões prematuras e outros tipos de problemas que apoquentam as crianças, as raparigas e as mulheres em Moçambique?
TDH Itália: A TDH Itália olha para o problema das uniões prematuras como um problema que merece atenção e envolvimento de todos para amenizar o sofrimento da rapariga e
permitir que ela possa continuar a sonhar e realizar-se. A TDH
Itália, além da sua participação activa no CECAP, em suas actividades sempre prevê o apoio a rapariga através de estimulação na manutenção da mesma na escola.
B.E: Quais são as comunidades e crianças abrangidas pelas
vossas actividades?
TDH Itália: As comunidades abrangidas pelas actividades da
TDH Itália são:

•

Província de Maputo: (distrito de Boane) Antigos
Combatentes, Eduardo Mondlane, Salinas, Chinonanquila, Radio Marconi e (distrito de Matola) Mussumbuluco; Cidade de Maputo: distritos de KaMavota e
KaMaxaquene;

•

Província de Sofala: Cidade da Beira, distritos de Dondo e Caia;

•

Província de Nampula: Eráti, Memba, Nacala Porto,
Murrupula e Meconta.

B.E: Hoje em dia estamos a viver o um momento complicado devido à Covid-19. Como é que a TDH Itália está a fazer
para dar continuidade das actividades?
TDH Itália: A TDH Itália, no estado de emergência Covid-19,
procurou readaptar os seus planos de intervenção a realidade para continuar a responder às necessidades do seu grupo-alvo. Por exemplo, no sector do pré-escolar, as actividades
foram reorganizadas para decorrer no ambiente familiar e o
grande papel da organização é reforçar o papel parental para
a realização das actividades. Para as actividades de formação
profissional, a TDH Itália seguiu orientação do governo (Saúde,
ANEP, Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano) na
organização para que os formandos não corram nenhum risco
durante a retoma segura das formações.
B.E: Quantos membros a TDH Itália têm?
TDH Itália: Em Moçambique a TDH Itália conta com: 67 trabalhadores moçambicanos; 13 activistas e 1 trabalhador estrangeiro.
B.E: Como é que a TDH Itália olha para o seu futuro em Moçambique...
TDH Itália: A TDH Itália dirige as suas operações em Moçambique definindo como objectivo de impacto o seu plano estratégico de luta contra a pobreza infantil e educacional
para os próximos cinco anos (2019-2023): Contribuir
para criar e fortalecer um ambiente de protecção para
crianças e adolescentes moçambicanos, para que este
responda, sem discriminação, aos desafios de desenvolvimento do país.
O resultado de impacto esperado das acções de TDH
Itália, que leva à realização do objectivo final é: Em
Moçambique, as crianças e adolescentes têm uma protecção adequada, gozam de bem-estar psico-emocional e
oportunidades de inclusão social, conseguem desenvolver
plenamente o seu potencial, os próprios talentos e as próprias capacidades de viver uma vida intensa e satisfatória
no seio da sociedade.

Divulgação | Boletim Informativo | Elos

23

Divulgando a Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras
Prezado/a Leitor/a
Na edição anterior do Boletim Elos partilhamos os artigos 14 a 20 da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras.
Assim, na presente edição, continuamos do artigo 21 até ao artigo 24. Abaixo, passe a conhecer os artigos em referência
da presente lei.

ARTIGO 21
(Medidas cautelares posteriores a união)
Havendo união envolvendo criança, pode o juiz, a requerimento do Curador de Menores ou de quem tenha legitimidade:
a) suspender os efeitos do noivado até que seja definitivamente comprovada a idade dos noivos;
b) impedir o contacto entre os noivos durante o período da suspensão do noivado, ou estabelecer condições
específicas sobre as circunstâncias em que o contacto pode ter lugar;
c) determinar o arrolamento dos bens e nomear fiel depositário para conservar os que tenham sido doados ao
noivo sobre quem incida dúvida sobre a idade, e enquanto não for comprovada a idade deste;
d) nomear fiel depositário dos bens doados, havendo, quando a dúvida sobre a idade dos noivos recaia sobre
ambos, e enquanto não se comprovar a idade destes;
e) proibir, nos casos de casamento, a celebração pelo esposado que não seja criança de contrato sobre bens comuns ou a disposição destes por qualquer forma, salvo com autorização judicial;
f ) decidir de imediato sobre a guarda de filhos nascidos da união prematura e a prestação de alimentos:
g) providenciar pelo regresso seguro da criança à guarda dos pais, tutor, família de acolhimento ou a pessoa legalmente autorizada na guarda da criança, desde que não tenham por qualquer forma consentido, incentivado
ou instigado a união;
h) afectar a criança em instituição destinada ao abrigo, cuidados e sustento de vítimas de união prematura, quando pelas circunstâncias se conclua que a criança ficou exposta a ambiente atentatório a sua saúde;
i) ordenar a prestação de caução mediante depósito judicial para ressarcimento, nos casos em que sendo uma
das partes adulta, e por culpa desta, tiver a criança sofrido dano na sua saúde ou património;
j) inibir temporariamente o exercício do poder parental, remover o tutor ou retirar a guarda da criança, quando
por sentença, ainda que não transitada em julgado, se comprove que por qualquer forma propiciaram a união
da criança.

ARTIGO 22
(Criança carente de especial protecção)
Para os efeitos do disposto na alínea e), do número I do artigo 14 da presente Lei, a criança em união prematura carece
de especial e urgente protecção quando se verifiquem qualquer das seguintes situações:
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a) seja vítima ou corra risco de vir a ser vítima de violência praticada pelo parceiro na união ou qualquer outra
pessoa, desde que seja por conta da união;
b) demande tratamento para preservar ou restaurar a saúde e lhe seja privado o acesso aos respectivos serviços,
independentemente de quem dos mesmos a prive;
c) por conta da união, tenha um modo de vida ou se comporte de forma prejudicial a própria saúde sem que os
pais, tutores ou os que sobre ela exerçam poderes equiparáveis providenciem a sua protecção;
d) viva com pessoa acusada, pronunciada ou condenada por crime praticado contra ela;
e) haja fundado receio de que seja usada para cometimento de crimes ou em actividades que ameacem a sua
segurança ou saúde.

ARTIGO 23
(Programas e Incentivos)
Compete ao Governo estabelecer programas orientados a prevenir e combater a união prematura, nomeadamente:
a) criar oportunidades para o acesso à educação primária e secundária, a cursos de vocação profissional e outros
programas que tornem a criança menos vulnerável a união prematura;
b) criar oportunidades para as famílias social e economicamente vulneráveis obterem rendimentos, através de
programas de formação e de promoção de iniciativas empresariais locais;
c) promover programas visando o incentivo e retenção da criança na escola e medidas de discriminação positiva
da rapariga, com vista a alargar as oportunidades de educação destas;
d) promover programas de sensibilização sobre as consequências das uniões prematuras, junto das comunidades
e famílias vulneráveis;
e) criar fundos locais que providenciem subsídios de apoio às famílias vulneráveis, como forma de incentivar a
não promoverem ou aceitarem as uniões prematuras.

1.

2.

ARTIGO 24
(Medidas de mitigação e intervenção)
Compete ao Governo adoptar políticas e programas para mitigar as uniões prematuras, nomeadamente, criar
casas de abrigo e de acolhimento para a recepção, residência e prestação de cuidados às vítimas de uniões prematuras.
As casas de abrigo e acolhimento devem oferecer, dentre outras, condições de segurança para as crianças acolhidas e seus filhos e proporcionar oportunidades de formação e desenvolvimento de actividades de rendimento.
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NOSSOS SONHOS
A rubrica Nossos Sonhos desta edição levou a equipa do Elos a aventurar-se pelo bairro Patrice Lumumba, onde foi visitar os pupilos da Associação Mulheres do Amparo Moçambique – AMAMO. A equipa
esteve à conversa com os pequenos e ficou a saber dos seus sonhos e anseios.

“Sonho em ser
arquitecta e
artista plástica”
– Domingas Moisés Chilundo

Chamo-me Domingas Moisés Chilundo e tenho 16 anos de
idade. Frequento a 11ª classe na Escola Comunitária da Nossa
Senhora do Livramento. Vivo com os meus pais e irmãos no
bairro São Dâmaso, na Matola.
Tenho dois sonhos. Gostava de ser arquitecta e artista plástica.
Gosto muito de desenhar à mão, pois com o lápis e uma folha
em branco faço desenhos que às vezes nem acredito que fui
eu que os fiz.
A disciplina de desenho é a que mais gosto de assistir em relação a outras, mas isto não significa que não dou importância
igual a todas. Estou ciente de que para chegar onde pretendo,
terei de estudar muito, ter foco e posicionar-me para poder
conquistar os meus sonhos.
Tenho muito orgulho dos meus pais, porque desde cedo ensinaram-me que tenho direitos e deveres; por isso apelo aos pais

e encarregados de educação para respeitarem os direitos das
crianças principalmente nesta época agitada pela Covid-19.
Já antes do Coronavírus os direitos das crianças eram violados
e temo que agora possa piorar ainda mais. Quando saio à rua
ainda vejo muitas crianças a vender diversos produtos, a fazer
trabalhos que não deveriam ser feitos por elas e o pior é que
essas crianças não têm protecção, não têm uma simples máscara para se proteger do Coronavírus.
Gostava de pedir ao Senhor Presidente e aos encarregados de
educação para serem mais responsáveis e começarem a respeitar os nossos direitos.
Para finalizar, gostava que os governos do mundo encontrassem meios para acabar com a Covid-19, pois acredito que
outras crianças, assim como eu, gostavam de voltar a ter uma
vida normal e de voltar à escola.
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“Quero ser
contabilista”
– Andson Benhe

Meu nome é Andson Benhe, tenho 14 anos de idade. Frequento a 9ª na Escola Secundária da Matola Sede. Vivo no bairro
Patrice Lumumba com os meus pais e irmãos.
O meu sonho é ser contabilista como o meu pai. Admiro a forma como ele trabalha. Ele tem tido tempo para me explicar o
“TPC” e eu gostava de ter uma profissão igual.
Na escola eu gosto muito da disciplina de Matemática; é a disciplina que tenho notas altas. Neste momento que estamos
em quarentena, por causa do Coronavírus, sinto muita falta
dos meus colegas e, claro, de estudar.

Por isso, quando penso que aqui no meu país existem crianças
que nunca tiveram acesso à escola ou não dão valor às aulas
fico muito triste, porque sei que só estudando podemos ter
um futuro melhor.
Como criança tenho direitos e graças a Deus os meus pais têm
tido o cuidado de respeitá-los, mas sei de muitos pais que violam esses direitos.
Quero pedir aos pais e aos adultos que ajudem as crianças a
realizarem os seus sonhos, principalmente apoiando-as na escola, tirando-as da rua e de todo tipo de trabalho forçado.
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Parceiros:

