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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
O Boletim Elos, edição 25, convida-os/as à última viagem do ano
2020. Este ano foi diferente e testou a nossa capacidade como
pessoas, assim como Organização da Sociedade Civil que trabalha na área de promoção e protecção da criança.
Este ano, 2020, tornou-se um ano atípico por conta da pandemia da Covid-19 que ainda assola o mundo e causa milhares de
mortes. Este é um ano desafiante e de grandes adaptações para
todas as Organizações da Sociedade Civil moçambicanas e, quiçá, internacionais que também trabalham na área da protecção
e salvaguarda dos direitos da criança a nível nacional.
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança - ROSC
não escapou à nova realidade imposta pela Covid-19, enfrentando, ainda, desafios dentro da sua rede para a implementação
das actividades previstas para o ano 2020, que por sinal finda
junto a sua última edição do Elos.
Para além dos desafios impostos pela Covid-19, o ROSC teve
que se desafiar a si mesmo e abraçou movimentos e novas
plataformas como é o caso do Mulheres Com Vida, Somos todas
Ntavase, Juntos Por Moçambique e Esperança para Cabo Delgado;
isso como forma de responder a vários desafios apresentados
no cenário nacional como é o caso dos conflitos armados na
província de Cabo delgado que provocaram centenas de deslocados e afectados, aos casos de violações sexuais de menores que aumentam todos os dias, a crescente onda de casos de
uniões prematuras e gravidezes precoces provocados pelo confinamento social devido à pandemia da Covid-19.
O ROSC, seus membros, parceiros de cooperação e parceiros estratégicos fizeram de tudo para que o ano 2020 não minasse as

suas acções no que concerne ao bem-estar e a salvaguarda dos
direitos da criança em Moçambique.
Por conseguinte, o ROSC desenvolveu várias acções em parceria
com várias organizações, instituições do Estado, onde capacitaram e formaram organizações membros, a si afiliadas, com o objectivo de torná-los mais resilientes em matérias de advocacia
na área da criança.
Como última publicação do ano, o Elos, partilhará um estudo
sobre a necessidade de protecção de crianças vulneráveis em
época da Covid-19, as capacitações que fez na província da
Zambézia e Maputo sobre as uniões prematuras, gravidezes
precoces e trabalho infantil no contexto da Covid-19. Estes são
alguns dos artigos que partilharemos com o/a prezado/a leitor/a nesta edição.
Ao passear os seus olhos pelo Elos, o/a caro/a leitor/a entrará
em contacto com o trabalho que o ROSC e os seus membros
vem fazendo ao longo do ano e esperamos encontrá-los/as com
saúde e boa disposição no próximo ano (2021).
Esperamos que no ano 2021, o/a caro/a leitor/a e todos nós continuemos a reforçar as medidas preventivas contra a Covid-19 e
tornemo-nos mais resilientes para continuar a lutar pelas nossas
causas rumo a novas conquistas.
Juntos, somos mais fortes que a Covid-19!

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
Nhaca e Francisca Noronha
Maquetização: Wonderful
Tiragem: 250
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Redes Locais de Protecção à Criança
preocupadas com o bem-estar e
salvaguarda dos petizes
- Por Laurinda Mandlate

A

s redes locais das províncias de Zambézia e Maputo, que
trabalham na área de protecção da criança, mostraram-se
preocupadas com o aumento das violações dos direitos das
crianças nesta época da Covid-19. As redes manifestaram a sua
inquietação e receio durante a capacitação em torno dos casamentos prematuros, gravidezes precoces e trabalho infantil
que decorreu nos dias 08, 09 e 10 de Dezembro na província
de Zambézia e nos dias 15, 16 e 17 do mesmo mês em Maputo.

Na Zambézia
Vinte e cinco (25) membros das organizações membros da
Rede Local de Protecção da Criança, mais concretamente a
Liga dos Direitos da Criança (LDC) da Zambézia, foram capacitadas pelo Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC, com o objectivo de fortalecer a rede, bem como
capacitá-la em matérias de combate e prevenção de uniões
prematuras, gravidezes precoces e trabalho infantil no contexto da Covid-19.
A formação iniciou no dia 08 e terminou no dia 10 de Dezembro de 2020 e estava inserida no Projecto “Fortalecimento da

Sociedade Civil para Participar na Advocacia de Políticas
sobre os Direitos da Criança”, implementado pelo Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC e contou
com o apoio do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF).
Nestas formações os participantes tiveram a oportunidade de
apropriar-se e conhecer os artigos, que fazem parte da Lei de
Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, como forma de
permiti-los elaborar planos e acções com vista a prevenir e
combater as uniões prematuras, gravidezes precoces e trabalho infantil nesta época da pandemia da Covid-19.
De referir que o País dispõe de uma Lei que previne, proíbe
e combate as uniões prematuras e, ainda assim, encontra-se
na 11ª posição com o maior índice de uniões prematuras no
mundo, um dos sete no continente africano e o segundo na
África Austral com taxas elevadas de uniões prematuras, com
48% de meninas a serem forçadas a ter uma vida marital antes
dos 18 anos e cerca de 39% que se tornam mães ainda crianças
(IDS-2011).
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Em Maputo
Vinte e um (21) membros das Organizações da Sociedade Civil,
que trabalham na área de protecção dos direitos da criança,
beneficiaram de uma capacitação e fortalecimento em matérias que versavam em torno dos casamentos prematuros, gravidezes precoces e trabalho infantil no contexto da Covid-19.
A capacitação foi monitorada pelo Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Criança – ROSC.
A capacitação tinha por objectivos: dotar de conhecimento e
fazer com que os participantes pudessem ter o domínio dos
artigos que compõem a Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras, elaborar planos de acção para combater e prevenir as uniões prematuras, gravidezes precoces e o trabalho infantil no contexto da Covid-19 e, acima de tudo, conhecer os
mecanismos para minimizar o impacto do novo Coronavírus
em crianças.
O evento, que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro
de 2020, estava inserido no Projecto “Fortalecimento da
Sociedade Civil para Participar na Advocacia de Políticas sobre os Direitos da Criança”, implementado pelo
ROSC e com o apoio do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF).
Salomé Mimbir, Oficial de Programas do ROSC, fez a abertura do evento e agradeceu a presença de todos por estarem a
envolver-se na capacitação em matérias acima mencionadas.
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Mimbir fez a contextualização da capacitação, sua finalidade, objectivos e disse que a pandemia do novo Coronavírus veio para
mostrar, mais uma vez, a necessidade de redobrarem-se os esforços para que as OSC tenham a capacidade de advogar e influenciar as instituições locais para a protecção social das crianças.
Por sua vez, Hélder Machango, Oficial de Políticas Sociais da
UNICEF, apresentou a Análise do Informe Orçamental de Moçambique (Sector da Acção Social – 2020), onde explicou que
a advocacia era a ferramenta crucial que as OSC têm em seu
poder para lutar e fazer com que o direito à protecção social
das crianças, em Moçambique, seja uma realidade.
Ademais, Machango afirmou que a Protecção Social é um
conjunto de instrumentos (leis, políticas, programas, serviços,
etc.) criados para defender os direitos dos cidadãos, incluindo
os das crianças, o que passa muito além do simples falar em
bem-estar e protecção de menores.
No segundo dia, coube a Matilde Zitha, oficial de programas
da Rede Contra o Abuso de Menores – Rede CAME, falar dos
aspectos-chave sobre a temática do trabalho infantil, causas,
consequências e as piores formas do trabalho infantil.
O trabalho infantil é toda actividade desenvolvida por crianças
e adolescentes que prejudica o seu bem-estar e compromete a
sua educação, saúde, vida social e o seu desenvolvimento sustentável físico e mental, a médio e longo prazo (UNICEF, 2004).
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Zitha enumerou como causas do trabalho infantil, em Moçambique nesta época da Covid-19, a pobreza, o fraco acesso a
educação, o confinamento social, o desconhecimento dos direitos da criança, o isolamento social, a redução do emprego
por parte dos cuidadores das crianças e a deficiência do sistema de protecção social.
Reiterou que muitas eram as consequências que influenciam
para que este fenómeno continuasse a crescer e referiu que a
pandemia, da Covid-19, também teve um papel neste crescimento, onde algumas crianças ficaram desprovidas dos seus
direitos e outras caíram nas mãos de traficantes de seres humanos.
Para Mathilde Zitha “a família é a base de tudo na sociedade
e o Estado tem o dever de criar condições para proteger as
crianças e os seus direitos, o passa pela criação de estratégias,
acções e programas para a mitigação do trabalho infantil nesta
época da Covid-19”.
“Os temas trazidos para a formação são relevantes e
importantes, pois tratam de questões que levantam discussões a nível nacional e internacional”, disse Rosa Sufria, representante da Associação Linha Fala Criança.
Rosa Sufria, representante da Associação Linha Fala Criança,
disse que os temas trazidos para a formação eram relevantes,
importantes e, acima de tudo, interessantes porque tratavam
de questões que estão a levantar muitas discussões a nível nacional o que poderá, a curto ou longo prazo, trazer possíveis
soluções.
A activista social defendeu ainda o uso e a aplicação de novas
leis em coordenação com as que já existem para fazer valer
aquilo que é a protecção da criança a nível do país, sugeriu
ainda que que as OSC devessem unir-se mais no sentido de
fazer perceber ou exigir ao Estado para que faça o seu papel
no que se refere à protecção da criança.
“Esta capacitação é mais um subsídio e uma mais-valia para
nós, pois com este conhecimento já podemos responder a diversos casos ou problemas que possam existir no que tange
a estas temáticas”, disse Cremildo Chichongue, representante
da Associação para o Desenvolvimento Juvenil.
Cremildo Chichongue, representante da Associação para o
Desenvolvimento Juvenil – ADS, afirmou que o lote de temas
trazidos para a capacitação é extremamente relevante para
aquilo que é a necessidade actual no que concerne à protecção das crianças, sobretudo ao trabalho infantil e às uniões
prematuras.

“Portanto, nestes três dias estamos a colher subsídios que serão
uma mais-valia para nós e assim poderemos, como rede de protecção aos direitos da criança, responder ou dar possíveis soluções a casos de violação dos direitos da criança em Maputo e em
Moçambique”.
Os participantes da capacitação afirmaram que há muito por
fazer-se no que tange à promoção e à protecção dos direitos
da criança em Moçambique, apesar de haver algumas acções
com o intuito de proteger os direitos das crianças levadas a
cabo por diferentes decisores políticos e OSC.
Os mesmos aproveitaram a oportunidade para apelar a um
maior envolvimento e melhoria das relações entre as instituições a nível central e local que trabalham com os direitos da
criança, o Estado e as OSC nessa caminhada.
Recorde-se que a capacitação e o fortalecimento das Redes de
Protecção da Criança nestas matérias mostrou-se importante, pois as mesmas trabalham em áreas-chave de promoção
e protecção dos direitos das crianças em Moçambique e por
isso, torna-se pertinente o domínio e conhecimento das leis
e políticas para as proteger principalmente com a pandemia.
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Prevenção à violência contra crianças
e mulheres em Cabo Delgado
ROSC, FDC, CESC e REPRODIC formam Paralegais e Assistentes Sociais em Metuge

C

inquenta e oito (58) Assistentes Sociais e Paralegais foram
capacitados nos dias 09, 10, 11 e 13 de Novembro de 2020
em Metuge, distrito da província de Cabo Delgado com objectivo de prevenir, combater e mitigar a violência contra crianças
e mulheres e a Covid19 particularmente nos centros de acomodação e nos locais de reassentamento dos deslocados dos
conflitos armados que assolam àquela região do país.

de Cabo Delgado que estão a ter intervenções na actual
situação de emergência para criar sinergias, maximizar recursos e melhorar a coordenação das acções humanitárias
entre as ONG’s e OCB’s locais, entre as ONGs e o Governo e
as ONGs internacionais e Agências das Nações Unidas que
já estão a operar no terreno para aliviar o sofrimento das
pessoas em Cabo Delgado.

A formação estava inserida no projecto “Esperança para Cabo
delgado” implementado pelo Fórum da Sociedade Civil para
os Direitos da Criança (ROSC) em parceria com a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC), Centro de
Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), Rede
de Protecção da Criança de Cabo delgado (REPRODIC) e teve
apoio da Fundação Aga Khan, da Comissão Europeia e do programa PAANE/União Europeia.

Os participantes são os deslocados provenientes de várias regiões afectadas pelos conflitos armados e que se encontram
a viver em Metuge, Pemba e Montepuez; sendo que 65% dos
formandos são mulheres e raparigas. A estratégia de trabalhar
com Paralegais e assistentes psicossociais visa garantir maior
sustentabilidade técnica e social do projecto.

De referir que o projecto “Esperança para Cabo delgado”
iniciou em Outubro do ano passado e, para além da formação, fez o mapeamento de todas as ONG’s da província

Esperava-se com a formação que os participantes pudessem
apoiar na identificação, atendimento e encaminhamento de
casos de violência contra crianças, mulheres e raparigas, bem
como contribuir para a disseminação de informação sobre a
Covid-19 entre os deslocados dos conflitos armados.
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Matérias relacionadas com uniões prematuras/casamentos
prematuros, gravidezes precoces, exploração sexual e trabalho infantil foram os temas de fundo, pois em situações de
conflitos armados, as crianças, mulheres e raparigas têm sido
as principais vítimas. De recordar que Moçambique faz parte
dos dez (10) primeiros países no mundo, dos sete no continente africano e o segundo na África Austral, com taxas elevadas
de uniões prematuras. Conta com 48% de meninas forçadas a
ter uma vida marital antes dos 18 anos e cerca de 39% que se
tornam mães ainda crianças.
Apesar de já ter sido aprovada uma Lei contra Uniões Prematuras, a Covid-19 e os conflitos armados no Norte e no Centro
do país poderão elevar as taxas de uniões prematuras e de outras formas de violência de género como a sexual, o tráfico e a
exploração sexual. Um estudo publicado pela UNFPA, Impact
of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending
Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child
Marriage, refere que devido ao impacto da Covid-19 mais 13

milhões de meninas serão forçadas a unir-se precocemente
nos próximos dez anos.
O Projecto “Esperança Para Cabo Delgado” esteve, igualmente,
a proceder a recolha de bens essenciais de alimentação, de vestuário, de reconstrução para apoiar aos afectados pelos conflitos
armados desde o princípio de Outubro até 15 de Dezembro, data
esta que culminou com a entrega dos donativos recolhidos ao
Porto de Maputo, para posterior entrega às pessoas afectadas pelos conflitos armados em Cabo Delgado. Para este efeito, o ROSC,
a FDC, o CESC e a REPRODIC trabalharam com outras ONG’s nas
diferentes províncias, nomeadamente: a ACABE no Niassa, em
Cabo Delgado FDC, em Nampula ASZ e AMULTSDS, em Zambézia AMME, em Tete FAA, em Sofala SOPROC, Manica JOSSOAL,
Inhambane Malhalhe, em Gaza Nova Vida, em Maputo ROSC e
ASCHA. O ROSC, a FDC, o CESC e a REPRODIC convidaram a todos
que pretendiam solidarizar-se para com os compatriotas e darem
o seu contributo. Abaixo, conheça os locais aonde decorreram os
pontos de recolha dos donativos a nível nacional.

Local das doações por província:
1.

2.

3.

4.

5.

Tete - Cidade de Tete, Avenida da Independência
n 1599, em frente a Igreja Universal do Reino de
Deus, 870807067, 863112005 (Fundação Apoio
Amigo - FAA)

6.

Sofala - Rua da Somália nº 1733, Bairro de Macurungo, Cidade da Beira, 848720092/ 844821966
(Rede de Protecção da Criança de Sofala - SOPROC)

7.

Manica - Cidade Chimoio, Bairro Textafrica por detrás do Campo da SOALPO Textafrica na rotunda
do tanque da FIPAG, 847615768/873252936 (Associação Jovens da SOALPO - JOSSOAL)

8.

Inhambane - Malhalhe – Estrada Nacional nº 1, em
frente as bombas da Galp (Associação Malhalhe)

9.

Gaza – Cidade de Xai-Xai, Bairro Inhamissa (no
centro do mercado Phuza Cola), Av. Samora Machel, Nº 3001, Estrada Nacional Nº 1, Quarteirão 2,
(Associação Nova Vida)

Niassa - Cidade de Lichinga, Av. Eduardo Mondlane, Bairro Chiuaula. Contacto –
869150460/845469682 (Associação Amigos da
Criança Boa Esperança - ACABE)
Cabo Delgado - Av./Bairro Eduardo Mondlane, Q.
nº1, Casa nº 351 R/C, contacto 82 44 50 358, 84 59
50 989, 87 62 80 063 (Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade - FDC) - Bairro cimento,
Casa da Criança de Pemba rua 111 n° 557, Unidade
de Protecção da Criança, 820418843/847651174
(Rede de Protecção dos Direitos da Criança REPRODIC).
Nampula - Matadouro, Av. Da Rua dos Sem
Medo, Q. nº 9, Unidade Comunal MINICANE, Perto da Farmácia Popular, 84 91 38 290, 84 76 08
691 (Associação Solidariedade Zambézia - ASZ)
- Cidade de Nampula, bairro de Natikiri, edifício da Universidade Politécnica (incubadora),
843992184/863992184 (Associação Multissectorial para Desenvolvimento Sustentável - AMULTSDS)
Zambézia - Bairro de Sinacura, Rua das FPLM,
Casa nº145, 84 20 65 216, 87 60 03 348 (Associação
Moçambicana Mulher e Educação - AMME)

10. Maputo - Bairro da Polana, Av. Mao Tsé Tung, N°
1097, R/C, contacto - 82 86 74 724 (Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC)
- Bairro da Malhangalene, Rua da Malhangalene,
Nº 112, Contacto - 84 59 31 675 / 82 67 84 130 (Associação Socio Cultural - ASCHA).

Notícias | Boletim Informativo | Elos

9

Plataforma 3R Junta redes
provinciais de protecção aos Direitos
da Criança em encontro anual

- Por Laurinda Mandlate

A

Plataforma 3R (Rede CAME - Rede Contra o Abuso de Menores, Rede da Criança, Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança – ROSC) realizou nos dias 02 e 03 de Dezembro, 2020, em Maputo, o Encontro Nacional de Avaliação e Planificação da Plataforma 3R em conjunto com as
Redes Provinciais a nível nacional; o encontro visava aferir e
avaliar as actividades do 2020 e planificar as acções para 2021.
O evento contou com a participação de 15 representantes das
OSC da plataforma a nível das províncias e contou com o apoio
da ADRA Moçambique, Right to Play, Save the Children, ChildFund, Aldeia de Crianças SOS, Diakonia, Terre des Hommes
Alemanha, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e a Visão Mundial.
Matilde Zitha, Oficial de Programas da Rede CAME, começou
por relembrar aos representantes provinciais que a plataforma
é regida por normas e princípios para que ela funcione e que a

cooperação e coordenação entre os membros e parceiros são
a chave para a existência da mesma.
“A advocacia conjunta das 3 Redes é de reforçar e identificar
assuntos de advocacia no que tange aos direitos da criança em
Moçambique. Esta advocacia é norteada nomeadamente, para
influenciar a formulação e revisão de leis e políticas públicas,
influenciar a implementação de programas referentes a criança, reforma legal e tomada de decisões”, rematou Zitha.
Zitha acrescentou que a Plataforma 3R, no ano 2020, assinou
o memorando de entendimento, aprovou o plano de acção de
2020 das 3R, capacitou 20 membros das 3R no uso da Plataforma Zoom, o que permitiu o domínio e uso desta ferramenta na
planificação de actividades e conferências. Ainda no mesmo
ano foi elaborado e aprovado o plano de mitigação da COVID-19 que foi submetido ao Ministério de Género, Criança e
Acção Social - MGCAS.
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Queremos uma plataforma
mais inclusiva e robusta
“A Plataforma 3R deparou-se com desafios e constrangimentos devido ao impacto da Covid-19, insuficiência de fundos
para implementação das actividades planificadas, congestionamento de agenda que criou indisponibilidade na realização
de algumas actividades e agenda da Plataforma 3R muito ambiciosa”, frisou Matilde.
“Apesar da Plataforma 3R ser nova, ela avançou. Hoje, a
Plataforma 3R é regida por um documento por nós criado”,
disse Maria Fernanda, Directora-executiva da Rede da Criança
A Directora-executiva da Rede da Criança, Maria Fernanda,
começou por agradecer a todos os participantes do encontro
pela sua presença e disse que a Plataforma 3R existe para responder e reforçar a advocacia para a produção de mudanças
na vida das crianças.
“Queremos ser parceiros do Governo no que concerne ao
bem-estar e salvaguarda dos direitos da criança em Moçambique, mesmo sabendo que a plataforma ainda é nova. Temos a
nosso favor o compromisso, o cometimento para lutar por esta
causa”, destacou Fernanda.
Maria Fernanda foi mais longe ainda ao chamar à atenção a todos os presentes que a plataforma 3R deve ser mais ambiciosa
e procurar abordar a questão dos direitos das crianças com
deficiência e incluí-los como parte das acções da plataforma.
“A Plataforma 3R mostrou que é resiliente, mesmo em
meio a adversidades continuou a levar a cabo as suas acções de advocacia em prol dos direitos da criança”, sublinhou Benilde Nhalivilo, Directora-executiva do ROSC
Benilde Nhalivilo, representando o ROSC, tomou a palavra,
agradeceu a todos e referiu que o ano 2020 foi atípico devido
à pandemia da Covid-19 que afectou o Mundo e Moçambique
não ficou por fora.
Nhalivilo referiu que a Plataforma 3R não recuou e continuou
para tentar cumprir com as metas propostas e por isso teve
que readaptar as suas actividades olhando para a nova realidade e, mesmo assim, conseguiu atingir resultados positivos
no que concerne a advocacia em prol da defesa dos direitos
da criança.
Membros das Redes Provinciais de Protecção da Criança
fazem recomendações e desafiam a plataforma a ser mais
inclusiva

“Queremos uma Plataforma mais inclusiva e robusta”, Sérgio Adamo, representante da Rede de Protecção da Criança
de Cabo Delgado, REPRODIC
Sérgio Adamo mostrou o seu contentamento por sua rede fazer parte da plataforma 3R e disse que de tudo farão para que
a rede possa acrescer mais para o alcance de resultados positivos da plataforma.
“Em Cabo Delgado já fazemos um esforço extra para que os
direitos das crianças sejam respeitados e esperamos que este
movimento, esta plataforma seja uma mais-valia para advogar
em vários assuntos que tocam a criança em todas províncias
e recomendamos que seja mais inclusiva nas suas acções de
modo a incluir a todos”, afirmou Adamo.
Por sua vez, Mosé Omar, representante da NANA, disse que a
Plataforma 3R pode sim ser uma referência a nível nacional e
que para que isso se concretizasse era preciso que as actividades da 3R fossem concretas e chegassem à comunidade.
“É preciso reforçar a interacção com todos os membros da
plataforma, seja de forma presencial ou via zoom, pois as
violações aos direitos das crianças acontecem a todo instante
e quando se trata de situações de risco tendem ainda mais a
aumentar”, frisou Omar.
O representante da JOSSOAL disse ser importante que se garantam os direitos da criança nesta época da Covid-19, o que
passa pela intensificação da advocacia. Referiu que a rede precisa de criar e traçar estratégias para que possam garantir o
bem-estar e salvaguarda dos direitos das crianças.
Por último, todos os participantes concordaram em continuar
a trabalhar em prol da defesa dos direitos da criança no que
concerne à advocacia, à promoção e protecção dos direitos da
criança em Moçambique.
Recorde-se que a Plataforma 3R existe desde 2018 e continua
até hoje, com mais realizações em matérias de advocacia e
mais parceiros para ajudar na materialização dos seus objectivos.
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NECESSIDADE DE PROTECÇÃO ESPECIAL
DAS CRIANÇAS ÓRFÃS E VULNERÁVEIS
EM TEMPOS DA COVID-19
INFORMAÇÃO CHAVE
�

�

Em Moçambique, estima-se um número de 28 mi lhões de habitantes, segundo no último Censo Geral
da População e Habitação de 2017, no qual aproxi madamente 52% tem idade entre 0 e 18 anos.
48% das crianças em Moçambique vivem em situa ção de pobreza, segundo o Fundo das Nações Uni das para a Infância (UNICEF), e a 43% de crianças
sofre de desnutrição crônica.

�
das crianças de 10-14 anos, que têm ambos pais
vivos e vivendo pelo menos com um deles, tendem
a frequentarem mais a escola, do que crianças da
mesma idade que são órfãs de ambos pais (74%).
�

38,6% das crianças estão fora da escola e a percen tagem das raparigas fora da escola é maior, atingin do 38,8% contra 38,4% de rapazes.
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�

Dados do Censo de 2017 indicam que em Moçambique havia mais de 212 mil crianças de 12 a 19
anos chefes de família. Entre as crianças de 12 a
14 anos, havia 10.155 chefes de família, sendo que
nesta faixa etária a maioria são raparigas.

�

Cerca de 2 milhões de crianças que são órfãs vulne ráveis e 22% das crianças dos 5 aos 14 anos estão
envolvidas em trabalho infantil (Inquérito de Indica dores Múltiplos de Moçambique de 2011).

�

Pelo menos 1/3 das mulheres foi vítima de violên cia física desde a idade dos 15 anos, enquanto 12%
das mulheres declaram ter sido forçadas a manter
relações sexuais alguma vez em suas vidas. Sendo
que, cerca de 1/3 das mulheres declara ter sofrido
de violência emocional da parte do marido e 46%
declaram ter sido vítimas de violência física, sexual
ou emocional perpetrada pelo cônjuge.

�

Em Moçambique, cerca de 40% das adolescentes
de 15 à 19 anos uniram-se prematuramente.

�

No país 38% de adolescentes entre 15 e 19 anos já
esteve grávida e 29% são mães. Nas zonas rurais,
42% das adolescentes já iniciaram a procriação,
contra 31% nas áreas urbanas.

�

Cerca de 25 milhões de mulheres fazem inter rupção de gravidez sem assistência de um pro não há dados consolidados sobre aborto insegu ro mas estudos realizados na cidade de Maputo,
mostram que este é um dos principais proble mas da saúde sexual e reprodutiva da mulher,
sendo responsável por cerca de 11% de todas as
mortes maternas anuais.

�

Dados do Censo de 2017, revelam que cerca de
5% da população total é idosa, e grande parte
destes é responsável por crianças órfãs e vul neráveis. A percentagem de mulheres idosas a
viverem apenas com crianças é mais do dobro
que a dos homens: 7% e 3% respectivamente.

�

Os ataques no norte e centro de Cabo Delgado já
custaram a vida a mais de 1.100 pessoas desde
2017 e afetaram diretamente mais de 31.875 famí lias, correspondentes a 156.428 pessoas, destas
81.343 (52%) são mulheres, 25.000 são crianças
cerca de 3.000 são idosos.

@urbanphotolab.project via Twenty20
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SITUAÇÃO ACTUAL DAS
CRIANÇAS EM MOÇAMBIQUE
DURANTE A PANDEMIA
DA COVID-19
grande vulnerabilidade, uma vez que muitos idosos são
mortes devido a eclosão do novo coronavírus, tendo-se
alastrado para outros países no início de 2020 incluin do Moçambique, o que levou a Organização Mundial

responsáveis pelo cuidado de crianças órfãs ou aban donadas pelos pais. Portanto, sem cuidadores, e o zelo
por parte das instituições do estado e do governo as

da Saúde (OMS) a declará-lo pandemia mundial.
Em Moçambique, o primeiro caso da COVID-19,
doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi
anunciado a 22 de Março de 2020, o que levou o Pre sidente da República de Moçambique a decretar o
primeiro estado de emergência no dia 30 de Março,
através do Decreto Presidencial N º 11/2020, e entrou em vigor a 1 de Abril de 2020. Situação esta que
se alastrou pelo país, tendo-se reportado até o dia 05
de Outubro do presente ano, um cumulativo de 9.296
de pessoas que testaram positivo da COVID-19 1.
A situação epidemiológica levou o Presidente da
República a prorrogar o estado de emergência por
3 vezes consecutivas, que implicou a imposição de
medidas restritivas, a destacar: a limitação da circu lação, encerramento total ou parcial de estabeleci mentos comerciais, empresas, organizações e insti -

a permanência do ciclo da pobreza, desnutrição, falta
de acesso a educação, uniões prematuras, gravidez
precoce, maternidade na adolescência, que por sua vez
tem graves riscos de saúde materno-infantil como gerar
xual e reprodutiva nas jovens mães, como a fístula obs tétrica, e até mortalidade materna.
Estudos e experiências de vários países mostram que
em situação de crise ou de emergência, os sistemas de
mais fragilizados e como consequência muitas perdem
cia doméstica, a maus tratos, `a exploração sexual, `as
uniões prematuras, a doenças, ao analfabetismo, `a in segurança e `a normas sociais e práticas tradicionais
prejudiciais que colocam, sobretudo, as raparigas como
as mais vulneráveis comparativamente aos rapazes.

foi obrigar pessoas a manterem-se em casa.
Apesar do informe sobre as medidas impostas du rante a vigência do Estado de Emergência, visando
protecção a população contra a COVID-19, 48% da
população moçambicana que é representada por
crianças corre o risco de violação dos seus direitos,
tituições do estado e do governo.

GRÁFICO 1
PERCENTAGEM DE CRIANÇAS VIVENDO EM
POBREZA EM MOÇAMBIQUE

48%

crianças estão a merce do cuidado dos idosos, no qual
pode-se olhar para a experiência vivenciada nos países
europeus, onde os idosos foram os mais contaminados.
Mais uma vez as crianças moçambicanas e particular mente as raparigas, tornam-se vítimas de um cenário de
1

https://covid19.ins.gov.mz/

52%

Crianças acima da linha da pobreza
FONTE: UNICEF
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GRÁFICO 2

GRÁFICO 4

PERCENTAGEM DE CRIANÇAS DE 10-14 QUE
FREQUENTA EM ESCOLA

CUMULATIVO DE CASOS DE COVID-19 EM
CRIANÇAS ATÉ AO DIA 30 DE SETEMBRO
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FONTE: IDS, 2011
IN PLATAFORMA 3R, “ACTUALIZAÇÃO DADOS COVID-19” 2020

Com o encerramento de escolas que leva à perma nência das crianças em casa, é visto como medida
certa para evitar o alastramentos das infecções pe las crianças em ambiente escolar mas representa,
por ouro lado, risco de aumento da violência para
as crianças e principalmente raparigas, pois a casa
é dos principais locais de prática de abusos e vio lência, particularmente contra raparigas. Em casas,
muitas raparigas encontram-se numa situação de
vulnerabilidade e exposição a situações de violência
física, sexual, psicológica e social. Estudos mostram
que os principais perpetradores da violência contra
a criança são pessoas próximas (familiares e vizi nhos) que, no lugar de protegê-la, submetem-na a
vários tipos de violência, principalmente a sexual.

GRÁFICO 5
DESAGREGAÇÃO DE CASOS DE CRIANÇAS POR IDADE
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GRÁFICO 6
GRÁFICO 3

DESAGREGAÇÃO DE CASOS DE CRIANÇAS POR SEXO
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RISCOS PARA CRIANÇAS
VIVENDO NAS ZONAS EM CONFLITO,
CABO DELGADO
Os ataques na província de Cabo Delgado constituem

Pelo menos 76 escolas e 6 Centros de Saúde fo -

uma ameaça séria à sobrevivência das populações e
fazem esta região precisar de resposta especial na

ram vandalizados, privando milhares de crianças de
acesso à educação e de saúde.

abordagem da COVID-19. Os ataques já custaram a
vida a mais de 1.100 pessoas desde 2017 2 e afeta-

A eclosão da COVID-19 veio deteriorar a situação

ram diretamente mais de 31.875 famílias, correspon dentes a 156.428 pessoas, destas 81.343 (52%) são
mulheres, 25.000 são crianças cerca de 3.000 são
idosos3. Estes números foram certamente ultrapas -

crianças vulneráveis e órfãs e seus cuidadores.

sados pois quando foram produzidos e publicados
os ataques ainda se limitavam às aldeias e postos
ataques atingiriam mais vilas sede distritais, nomea damente, Mocímboa da Praia, Quissanga, Muidumbe
e Macomia, onde continuam as devastar aldeias.

2

https://acleddata.com/2020/04/30/cdt-spotlight-es-

3

Os dados constam do “Informe sobre Impacto da Acção dos Malfeitores nas Zonas Norte e Centro da Província” de Cabo Delgado, apresentado ao Conselho de
Ministros durante a sessão realizada na cidade de Pemba, no dia 5 de Fevereiro de 2020.

que já era má e exige uma resposta urgente e es -

A situação da proteção da criança em Cabo Delgado
já era das piores do país, pelo facto da existência da
forte tradição de prática de ritos de iniciação, sub metendo a crianças a rituais tradicionais após as
quais a comunidade acredita que aquela está prepa rada para iniciar a vida sexual.

5
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MEDIDAS E RECOMENDAÇÕES
PARA OS DIFERENTES
ACTORES-CHAVE
As crises afectam mais as pessoas que já se encon tram em situação de vulnerabilidade, havendo a ne cessidade de se propor e adoptar medidas especiais
para proteger dos efeitos nefastos da COVID-19, as
crianças órfãs e vulneráveis e idosos em função do
caso, região e outras realidades locais

SOCIEDADE CIVIL
�

Dialogar e articular com as autoridades gover namentais a nível central e local para conjunta mente encontrar mecanismos de proteção das
crianças e pessoas idosas dos efeitos da CO VID-19;

�

Melhorar as estratégias de mobilização de famí lias e comunidades para adopção de medidas
existentes para a protecção das COVs incluindo
pessoas idosas, nas comunidades, com vista a
adopção de mecanismos de alerta e denúncia
para casos de violência, ou de suspeita de imi nente violência contra estes grupos.

�
de violação dos direitos das crianças e idosos
nas comunidades e nas famílias e denunciar ca -

nhas ligadas a consciencialização pública sobre
os riscos em que se encontram as COVs e pes soas idosas no contexto da crise causada pela
COVID-19, a destacar uniões prematuras, gravi dez precoce, aborto inseguro;

sos de suspeitas de violação dos mesmos para
as autoridades.
�

�

Mobilizar as famílias e as comunidades para
adoptar ou redobrar medidas já existentes para
a protecção das COVs e pessoas idosas nos
bairros, aldeias, povoações
Aprimorar as estratégias de mobilização e de
canalização directa de apoios direcionados `as
COVs, através dos parceiros locais ou ainda
de instituições já existentes que trabalham no
apoio aos grupos alvos.

-

�

�

Adoptar novas estratégias de campanhas de
promoção de saúde sexual e reprodutiva da ra pariga nas comunidades, usando os diferentes
meios de comunicação a televisão, os jornais,
a rádio, particularmente as rádios comunitá línguas nacionais mais faladas localmente, as
redes sociais.
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GOVERNO
�

�

em todas as unidades sanitárias, com especial
atenção para cuidados materno-infantis, saúde
sexual e reprodutiva, bem como a disponibilida -

Adotar plano de acção urgente especialmente dire cionado a proteção da criança, rapariga e pessoa
idosa dos efeitos sociais da COVID-19, integran do diferentes sectores, designadamente Género,
Criança e Acção Social; Saúde e; Educação.
Disponibilizar cesta básica para as famílias

de dos medicamentos nas unidades sanitárias
públicas.
�

mais necessidades principalmente para aqueles
dado de crianças.
�

Fiscalizar com mais intensidade os orfanatos,
lares de idosos e outros estabelecimentos de

PARLAMENTO
�

Fiscalizar a violação dos Direitos Humanos das
crianças, mulher e idosos durante a implementa ção estado de emergência decretado para con ter o alastramento da COVID-19.

�

Fiscalizar a execução das acções do Governo

acolhimento de pessoas necessitadas.
�

Disponibilizar linha verde para denúncia de viola ção de direitos humanos e das crianças, mulher
e pessoa idosa e manter piquetes activos para
rápido atendimento das denúncias recebidas, e
a protecção dos denunciantes.

�

Assegurar a continuidade de funcionamento de
serviços de saúde para Criança, Mulher e Idoso

Decretar e anunciar tolerância zero para crimes
de violência doméstica contra criança, mulher e
idoso durante o período de isolamento social.

direcionadas a apoiar e a proteger a criança,
mulher e pessoa idosa durante a vigência do es tado de emergência incluindo o funcionamento
de serviços de saúde em todas as unidades sa nitárias.

7
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�

Efectuar visitas aos círculos eleitorais pelos de putados para acompanhar a evolução da situa ção da COVID-19 a nível local e emitir relatórios
e pareceres direcionados ao Governo para re comendar correção das falhas que possam ser

SECTOR PRIVADO
�

Desenhar e executar medias de apoio e protec ção da criança, mulher e idoso durante a vigên cia do Estado de emergência e apoiar as inicia tivas do Governo e da sociedade civil para os
mesmos propósitos.

CONFISSÕES RELIGIOSAS
�
pelos direitos da criança, mulher e idoso no seio
das comunidades religiosas;
�

Incentivar nas comunidades a adopção de me didas de proteção da criança, mulher e idosos
difundidas pelo Governo e parceiros.

�

Apoiar as famílias mais necessitadas da comu nidade, principalmente as dirigidas por crianças
e idosos com crianças.

�

Acompanhar o dia-a-dia das crianças órfãs e vul neráveis e idosos membros das comunidades
religiosas e comunicar às autoridades governa mentais casos se suspeita de violação dos seus
direitos.

Maputo, Junho de 2020

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança – ROSC
Avenida Mao Tse Tung, nr 1097 | Maputo-Moçambique
Telefone: +25821422642 | +258822450054 |
fb.me/RoscCrianca |

Parceiros:

@RoscCrianca/ |

www.rosc.org.mz
@rosc_mozambique
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“Ao escolhermos trabalhar na área de promoção e defesa dos direitos da criança e da rapariga queríamos (e queremos) reforçar o nosso cometimento em ajudar meninas vítimas de uniões prematuras, pois esperamos auxiliá-las a desenvolver as
suas capacidades e habilidades para lhes permitir ter um futuro, uma esperança no que tange ao bem-estar social, económico e cultural” – Gil Jossefa, Director Executivo da Associação Nova Vida de Gaza.

A

presente edição do Boletim Elos, na rubrica “Perfil do
Membro”, faz-nos conhecer a Associação Nova Vida de
Gaza. Gil Jossefa, Director-executivo da Nova Vida, fala-nos um
pouco sobre os ganhos, constrangimentos, desafios e realizações da associação.
B.E: Quem é a Associação Nova Vida e como é que surgiu?
G.J: A Associação Nova Vida Gaza Moçambique é uma agremiação juvenil que opera ao nível da província de Gaza, constituída
maioritariamente por raparigas e desenvolve trabalhos de carácter voluntário com vista à promoção e defesa dos direitos da
rapariga e desenvolvimento das suas capacidades e habilidades que permitem o seu bem-estar social, económico e cultural.
Ela encontra-se sediada na cidade de Xai-Xai, província de Gaza.
Foi fundada em 1999 e foi legalmente constituída a 17 de Julho
de 2004.
A Nova Vida intervém na área da educação e no âmbito de advocacia e promoção dos Direitos Humanos, Direitos Sexuais e
Reprodutivos com enfoque comunitário através do envolvimento das escolas e hospitais.

B.E: Onde é que a Nova Vida desenvolve as actividades?
G.J: A Nova Vida tem a sua sede na Cidade de Xai-Xai, Posto
Administrativo de Inhamissa e suas actividades desenvolvem-se em toda província, incluindo os distritos que estamos a
trabalhar com elas neste momento (Xai-Xai Distrito e Chibuto);
podendo, sob decisão da Assembleia Geral, abrir outras delegações em outras partes do país.
B.E: O que levou a Nova Vida a escolher trabalhar nesta
área e com esse tipo de grupo-alvo?
G.J: A Nova Vida Moçambique trabalha na promoção e defesa
dos direitos da criança, da rapariga e no desenvolvimento das
suas capacidades e habilidades para lhes permitir alcançar o seu
bem-estar social, económico e cultural. A maioria destas raparigas
tem 14 a 16 anos de idade e foram vítimas de uniões prematuras.
B.E: Como é que identificaram as áreas onde vem trabalhando a nível das comunidades?
G.J: Foi simples para nós, porque ao longo do nosso crescimento, como membros da Nova Vida Moçambique Gaza, percebemos que tínhamos a necessidade de criar oportunidades
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e, acima de tudo, priorizar o que era mais importante para assim podermos ajudar ao próximo a despertar consciência sobre as várias temáticas como os direitos sexuais e reprodutivos,
direitos da criança, gravidezes precoces e uniões prematuras.
Há que referir que o elevado índice das uniões prematuras
na província de Gaza, a nível da zona sul, também é um dos
factores que nos faz lutar para combater este mal. E assim, de
forma conjunta, tomamos a decisão de trabalhar nesta área de
saúde sexual e reprodutiva. Recordo-me que na altura todos
os membros eramos integrantes do Programa GERAÇÃO BIZ.

G.J: Olhamos para estas questões com bastante seriedade e
preocupação. É importante ter em mente que o desenvolvimento não é estritamente um processo linear. É imprevisível
e dinâmico, dependendo de indivíduo para indivíduo e do
seu habitat. Os indivíduos experimentam muitas mudanças
significativas em muitos níveis diferentes durante a infância e
adolescência. Isto torna o trabalhar com crianças muito diferente de trabalhar com adultos e é neste prisma que temos
que saber estar, ser e fazer perante estes problemas de uniões
prematuras, gravidezes precoces e do trabalho infantil.

B.E: Quem é o vosso grupo-alvo e principais parceiros?

B.E: Têm acompanhado de perto os trabalhos que fazem
com os vossos beneficiários, a fim de aferir se estão implementar o que vocês ensinam?

G.J: Nós trabalhamos com crianças, adolescentes e jovens. Os
nossos principais aliados e parceiros são: DPS, DPE, DPJD, ROSC,
Pathfinder International, REPSSI, Save The Children Moçambique.
B.E: Que tipo de projectos desenvolvem?
G.J: Engajamo-nos em projectos Psicossociais, Programa de
Cartão de Pontuação Comunitária, Programa de Poupanças
Comunitárias entre as Raparigas, Programa de Advocacia e o
Programa de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras.
B.E: Quais são os constrangimentos ou desafios que a Nova
Vida tem encontrado ao longo do percurso?
G.J: Temos tido constrangimentos na planificação centrada
para execução (discutir a planificação e orçamentação com bases fundamentais), pagamento de subsídio para os assistentes
comunitários e créditos de comunicação. O que temos feito é
tentar encontrar um meio-termo para que o trabalho continue
a fluir de forma natural e não pare, porque o nosso grupo-alvo
precisa de nosso auxílio.
B.E: Quais são os ganhos que a Nova Vida tem tido?
G.J: A relevância do impacto das acções na área de prevenção
e combate às uniões prematuras; a cada dia tornamo-nos especialistas.
B.E: Qual é o vosso ponto de vista em relação à situação da
criança em Moçambique?
G.J: É importante que as crianças sejam vistas como prioridade em tudo, tendo em conta que elas ainda são menores.
Isto parece que foi esquecido devido à escala e seriedade das
questões e desafios que lhes rodeiam que incluem a crise tripla
que o HIV e SIDA, pobreza e conflictos que se lhes apresentam.
Uma compreensão das diferentes fases do desenvolvimento
da criança é necessária para se ganhar um conhecimento profundo nas experiências e necessidades das crianças.
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?

G.J: Sim, porque olhando para o termo desenvolvimento ‘holístico’ descreve o processo contínuo do crescimento que inicia
a partir do momento que as crianças são concebidas e continua até atingirem a idade adulta. Inclui o desenvolvimento
intelectual, emocional, espiritual, social e físico das crianças e
está relacionado com o ajudar as crianças a alcançarem o seu
maior potencial. O desenvolvimento emocional, intelectual,
espiritual e social são aspectos importantes do bem-estar psicossocial e, nesta vertente, que no fim de cada etapa escrevemos as mudanças. Por isso, seguimos à risca os nossos beneficiários para que implementem o que lhes ensinamos.
B.E: Com a Covid-19 que limita a circulação permanente,
como é que a Nova Vida está a fazer para dar continuidade
às actividades?
G.J: Neste momento, seguimos com todo o protocolo disponibilizado pelo MISAU através dos respectivos Departamentos Provinciais da Saúde, mediante os quais fazemos os nossos trabalhos
com os clubes comunitários e temos respeitado o número de
pessoas a participar nos nossos eventos. Por exemplo, nos clubes
da rapariga aceitamos um número máximo de 19 raparigas que
possam fazer parte dos clubes de discussão comunitária e disponibilizamos máscaras e álcool em todas as actividades.
B.E: Quantos membros a Nova Vida tem?
G.J: Actualmente, a Nova Vida Moçambique Gaza conta com
52 membros e 72 voluntários; entre activistas, educadores de
pares nas escolas e na comunidade, assistentes comunitários,
supervisores e pessoal de direcção executiva.
B.E: Como é que a Nova Vida olha para o seu futuro em Moçambique.
G.J: Nós vivemos com o pagamento de jóias e quotas mas,
sempre sonhamos em ser uma organização de referência em
outros pacotes da intervenção social e no âmbito de saúde sexual e reprodutiva. Esperamos conseguir ter mais parceiros de
apoio para ir mais além do que sonhamos e continuar a nossa
nobre missão de lutar pelas causas das nossas crianças.
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HISTÓRIAS DE SUCESSO/VIDA
V

ários estudos têm demonstrado que os altos índices de desistência escolar em raparigas estão relacionados com a pobreza,
casamentos prematuros e gravidezes precoces. As OSC têm enfrentado muitos desafios na disseminação de leis que criminalizam estas práticas prejudiciais à vida das raparigas nas comunidades, pois ainda persiste no seio social a prática costumeira
de casar as raparigas antes dos 18 anos de idade.
Nesta senda, o Projecto Estamos Livres das Gravidezes Precoces, financiado pela Terre des Hommes Alemanha e implementado
pela Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário – AJUCOM, em parceria com o Fórum da Sociedade Civil para os
Direitos da Criança – ROSC, tem levado a cabo uma série de formações em matéria de Negócio e Geração de Renda e fornecido
conjunto de produtos alimentares às formandas para iniciar o seu próprio negócio, e, assim, ajudar a si e suas famílias.
O ROSC traz essas histórias de vida/sucesso para o/a prezado/a leitor/a com o intuito de mostrar que com um simples apoio é
possível mudar a vida das raparigas e das suas famílias.
Boa leitura!

Voltou a sonhar
Testemunho da
Constância Simeão
Chongo
“Depois da formação fui oferecida um kit para iniciar um negócio para melhor cuidar de mim e do meu filho, já que os meus
pais não o podem fazer”, disse Constância.
“Tive bebé muito cedo por falta de conhecimento e consciência de que poderia ter uma gravidez precoce caso fizesse sexo
desprevenida. Mas mesmo depois de engravidar não abortei,
consegui criar a gravidez até que o bebé nascer”, Constância
Simião Chongo.
Constância Chongo, actualmente com 15 anos de idade, é
uma das beneficiárias da formação em Negócio e Geração de
Renda e posteriormente provida de um conjunto de produtos alimentares para fazer o seu próprio negócio. Constância
caiu na desgraça de contrair uma gravidez precoce por falta
de conhecimento e viu-se forçada a interromper os estudos.
Os activistas da AJUCOM identificaram-na e capacitaram-na
em outras matérias como prevenção de gravidezes precoces,
uniões prematuras e geração de renda.

Constância Simeão Chongo teve o seu filho aos 13 anos de
idade. Ela mostra arrependimento pelo sucedido e está determinada a continuar com os estudos, pois segundo ela só assim
poderá ter um futuro melhor para si e para o seu bebé.
A jovem é beneficiária da formação em matéria de Negócio e
Geração de Renda levada a cabo pela Associação Juvenil para
o Desenvolvimento Comunitário (AJUCOM), em parceria com
o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança (ROSC),
no âmbito do projecto “Estamos Livres das Gravidezes”, que
conta com o apoio da Terre Des Homens Alemanha (TDHA).
Este é um dos casos que tem acontecido um pouco por todo
Moçambique. Constância é uma das raparigas que teve a sorte
de ser identificada pela AJUCOM e ajudada a reerguer a sua
vida.
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Resgatada de uma união
prematura:
Testemunho da Paulina
Bartolomeu Sitoe

“Hoje tenho consciência de que devia ter ouvido e dado mais
atenção aos meus pais acerca dos ensinamentos que me foram dados. Começar a namorar cedo não deve ser prioridade
para ninguém. A escola deve ser a coisa mais importante que
devemos ter em conta se quisermos formarmo-nos e sermos
pessoas de sucesso na vida.
“Antes de ficar grávida, em casa, chamavam-me atenção sobre a necessidade de prevenir relações precoces, mas não
dei a devida cautela. Sabia que existia planeamento familiar,
mas não fiz nada e hoje estou neste estado. Despois de ficar gravida, os meus familiares perguntaram-me quem era o
responsável pela gravidez... respondi e logo me levaram para
sua casa.
Depois de um tempo, minha família foi buscar-me no lar dizendo que há pessoas que precisavam de mim e que não deveria permanecer no lar. Estas pessoas eram os activistas da
AJUCOM que têm apoiado raparigas grávidas na minha zona.”
Paulina Bartolomeu Sitoe é uma rapariga de 14 anos e está
grávida de 8 meses. É beneficiária do programa de geração

de renda levada a cabo pela Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário – AJUCOM, em parceria com o
Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança - ROSC,
na província de Gaza, no âmbito do projecto “Estamos Livres
das Gravidezes Precoces” que conta com o apoio da Terre Des
Homens Alemanha – TDHA.

num belo dia apareceu um homem
mais velho que o pai, em sua casa, e
pediu a mão da menor em casamento.
Ela não respondeu, mas os seus pais
responderam por ela e aceitaram a
oferta daquele homem adulto que a
queria desposar
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Divulgando a Lei de Prevenção e
Combate às Uniões Prematuras
Prezado/a leitor/a
Na edição passada partilhamos com o/a prezado/a leitor/a os artigos 21 a 24 da Lei de Prevenção e Combate às Uniões
Prematuras. Assim, nesta vamos dar continuidade, isto é, a partir do artigo 25 até ao artigo 29. Abaixo, convidamo-lo/a a
conhecer os artigos acima referenciados da presente lei.

CAPÍTULO III
Infracções Penais
SECÇÃO I
Crimes relacionados com noivado prematuro

ARTIGO 25
(Noivado com criança)
1. O adulto que, por si ou por interposta pessoa, noivar criança conhecendo a idade desta, será punido com pena de
prisão até dois anos.
2. Quando o noivado for firmado por terceiro, sem conhecimento do noivo adulto, será este punido com a mesma
pena se, tendo conhecimento de que o noivado envolve uma criança, ainda assim o ratificar expressamente ou a
praticar actos que demonstram que o aceita ou ratifica

SECÇÃO II
Crimes relacionados com o casamento prematuro

1.

2.
3.

4.

ARTIGO 26
(Celebração de casamento com criança)
O servidor público que, no exercício das suas funções, de forma consciente, celebrar ou autorizar a celebração de
casamento no qual ambos ou um dos esposados é criança, será punido com pena de prisão de dois a oito anos e
multa até dois anos.
Provando-se que celebração do casamento só teve lugar por violação grave ao dever de diligência especialmente
exigível ao caso, será o servidor público punido com pena de prisão até dois anos e multa correspondente.
O servidor público que não tendo por função celebrar casamento, mas sobre quem recair dever legal de verificar
e assegurar a regularidade do processo, e deixar de verificar, será punido com pena de prisão até um ano e multa
correspondente.
A autoridade religiosa, tradicional ou local que, no exercício das suas funções, autorizar, de forma consciente, a
celebração de casamento no qual ambos ou um dos esposados é criança, será punido com pena de prisão e multa
até dois anos.
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ARTIGO 27
(Omissão de comunicação ou denúncia)
O servidor público, a autoridade religiosa, tradicional ou local que, no exercício das suas funções, tomar conhecimento
por qualquer modo de que será celebrado, está em celebração ou foi celebrado casamento em que um ou ambos os
esposados são crianças, e do facto não der conhecimento à autoridade competente, será punido com pena de prisão
até dois anos e multa correspondente.

ARTIGO 28
(Celebração por dádiva ou promessa de vantagem)
1. Quando a celebração tiver como causa o recebimento por parte do servidor público, a autoridade religiosa, tradicional ou local, de qualquer tipo de vantagem ou promessa de vantagem, será punido com pena de prisão de dois
a oito anos, não podendo a pena concreta ser inferior a quatro anos.
2. A mesma pena será aplicada se o servidor público, autoridade religiosa, tradicional ou local celebrar o casamento
para satisfazer qualquer vontade ou convicção, seja religiosa, moral, espiritual, cultural ou de outra índole.

ARTIGO 29
(Agravação)
As penas anteriores serão agravadas em seis meses no seu limite mínimo, quando o servidor público, autoridade religiosa, tradicional ou local, prosseguir com a celebração do casamento depois de ser alertado, por qualquer pessoa, que um
ou ambos esposados são crianças.
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NOSSOS SONHOS
Nossos Sonhos, da presente edição, brinda-nos com a conversa amigável que teve com alguns petizes,
onde contaram-nos um pouco daquilo que gostavam de fazer quando adultos, profissão ou hobbie.

“O meu sonho é ser
Engenheiro Químico”
Shelton Magul Tembe

Meu nome é Shelton Magul Tembe e tenho 17 anos de idade.
Frequento a 11ª classe na Escola Secundária de Lhanguene.
Vivo com os meus pais e somos no total quatro irmãos: dois
rapazes e duas raparigas.
Quando eu e os meus colegas falamos de sonhos eu sempre
lhes digo que gostava de me tornar um grande Engenheiro
Químico. Sou apaixonado pelas disciplinas de Química e Biologia. Nestas disciplinas tenho as notas altas.
Para que os meus sonhos tornem-se realidade, tenho pesquisado de forma constante sobre o assunto e já vi que posso trabalhar na área petrolífera. Estou fascinado por esta área e por
isso vou lutar muito para que me forme e consiga aquilo que
é o meu desejo.

Eu tenho muita sorte na vida, porque os meus pais acompanham os meus passos na escola e isso faz com que me esforce
cada vez mais. Tenho que agradecer por ter pais assim, pois
muitas crianças em Moçambique não têm tido sequer a oportunidade de estudar. Muitos dos direitos das crianças não são
respeitados pelos mais velhos. O direito à educação é um dos
direitos violados, crianças são envolvidas no trabalho infantil,
casamentos prematuros e outros males em quase todo o país.
Quero pedir aos pais e ao Governo para que ajude-nos a eliminar estes males que só atrasam o desenvolvimento do País,
pois nós as crianças somos o futuro de Moçambique.
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“Gostava de ser
Médica”, afirma Eugénia
Daniel Cossa

Chamo-me Eugénia Daniel Cossa e tenho 16 anos
de idade. Estudo na Escola Secundária da Zona
Verde, onde frequento a 11ª classe. Vivo no bairro
São Dâmaso com os meus pais e irmãos. A minha
mãe sempre me incentiva a estudar para que tenha
um futuro melhor que o dela. Ela contou-me que o
seu sonho é de ver-me formada e com diploma nas
mãos.
Quero tanto poder ser um orgulho para a minha
mãe, por isso estou a estudar e a esforçar-me para
ter boas notas e nunca chumbar. Sempre que me
perguntam o que eu gostaria de ser no futuro, respondo que tenho dois sonhos que gostava de realizá-los, se possível. Gostava de me formar em Medicina, mas, também gostava de ser Estilista, porque
gosto muito de costurar e inventar vários estilos
com capulana e tecido de seda. Estou consciente
que para poder realizar estes sonhos terei que es-

tudar muito e espero que os meus pais ajudem-me
como sempre têm feito.
Uma outra coisa que me deixa bastante inquieta
tem a ver com os nossos direitos. Tenho verificado
que os nossos direitos são violados constantemente
nesta época da Covid-19, pois ainda vejo crianças a
venderem produtos na rua sem máscaras e expostas a doença, o que é errado. Quero apelar a quem
é de direito (pais, encarregados de educaçaõ e ao
governo) para que não violem os nossos direitos e
nos ajudem a concretizar os nossos sonhos.
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Parceiros:

