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EDITORIAL
Para o ODC torna-se importante e
imperativo a promoção da cultura de
prestação de contas com vista a protecção e
salvaguarda do superior interesse das crianças
em Moçambique.
Nesta edicção destacamos as várias
actividades realizadas, e como primeiro ano
após a criação o amigo leitor poderá ler e
apreciar um dos momentos solenes para o
ODC como a cerimónia do lançamento do
ODC, a formação de Sentinelas, a Assinatura
dos Memorandos e outras que permitiram
cimentar os alicerces junto aos seus Pontos
Focais na Zona Sul, Centro e Norte, com o
propósito principal de observar, alertar e dar
seguimento aos casos de violação de direitos
das crianças.

cara/o Leitor/a
Esta é a primeira edição do Boletim Informativo
do Observatório dos Direitos das Crianças
(ODC), queremos convidá-los a ler e a subscrever o vosso
Boletim e por isso chamamo-lo “A Minha Voz Conta.”
E por ser a primeira edição nas próximas linhas
passará a conhecer o ODC, um mecanismo que visa
essencialmente observar, monitorar, analisar e alertar
sobre a forma como diversas entidades, desde o Estado, as
organizações da sociedade civil e outras entidades tratam
a questão dos direitos das crianças à luz dos
compromissos nacionais e internacionais assumidos na
área dos direitos e bem-estar das crianças e das raparigas.
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Queremos informar que através deste
Boletim Informativo, passaremos a publicar
resultados de estudos, casos de boas práticas e
de sucessos, os trabalhos que estão a ser feitos
pelos sentinelas a nível sul, central e norte.
Estes são alguns dos artigos que partilharemos
com o prezado/a leitor/a nesta edição
referente a Agosto-Outubro de 2022.
O ODC é uma iniciativa do ROSC e do
CESC, tem como afiliados a SOPROC, ACABE E
MALHALHE, e conta com o apoio da União
Europeia.
Caro/a Leitor/a este é o seu Boletim
informativo “A Minha Voz Conta,” e porque ler
é bom, experimente virar a página e viaje
conosco.
A Direção!
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MOÇAMBIQUE JÁ TÊM UM OBSERVATÓRIO
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos
da Criança (ROSC) e Centro de Aprendizagem e
Capacitação da Sociedade Civil (CESC) lançaram
no dia 23 de Junho de 2022, no Hotel Indy Village,
em Maputo, de forma híbrida (presencial e virtual)
o Observatório dos Direitos das Crianças – ODC,
com o apoio da União Europeia através do
projecto “A MINHA VOZ CONTA”.

virtualmente. Destes, o destaque vai para a Presidente
do Comité de Conselheiros-Mamã Graça Machel, o
Embaixador da União Europeia em Moçambique, António
Sánchez-Benedito Gaspar, Representante do Unicef,
Verónica Avati, Representante da Embaixada do Canadá
em Moçambique, Representantes do Ministério da Justiça
e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Sociedade Civil,
Activistas Sociais e Crianças.

O lançamento do ODC tinha como objetivos
principais apresentar e tornar público o ODC como
um novo mecanismo criado para a observação,
monitoria e alerta sobre os Direitos das Crianças
em Moçambique, mas também incentivar a
prestação de contas por parte de instituições
governamentais e não-governamentais.

O painel principal do evento foi composto por 5
raparigas e crianças, sendo algumas sobreviventes de
violações dos Direitos das Crianças onde contaram as suas
Histórias de superação e sucesso, do outro lado da sala,
outras crianças faziam os desenhos sobre seus sonhos e
anseios que também foram expostos posteriormente para
apreciação dos convidados.

A cerimónia de lançamento do ODC reuniu
130 participantes presencialmente e outros
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS DISCURSOS DA CERIMONIA
DO LANÇAMENTO DO ODC

O ODC é para dar
voz às crianças em
Moçambique
pelas crianças, pois há muitas violações e
atropelos básicos àos direitos das crianças. Há
uma normalização da violação dos direitos
das crianças e, isso deveria preocupar a todos
nós.”

Presidente do Comité de Conselheiros do
ODC, Mamã Graça Machel
A Presidente do Comité de Conselheiros do ODC, Mamã
Graça Machel, reconheceu que “não temos feito o suficiente

A Activista Social sugeriu ao CESC e ao
ROSC que “ODC mantivesse, preservasse e
desse visibilidade a voz das crianças
moçambicanas. Sustentou ainda que, essa era
a razão para observar, visibilizar as caras e
vozes das crianças como referência e, por fim,
fazer os estudos e pesquisas.”

A União Europeia precisa da
Sociedade Civil para trazer
uma visão real na área da
criança
e
por
isso,
recomendamos que o ODC
não se limite apenas na
recolha fria de dados, mas que
trabalhem com as crianças
como fizeram hoje, e tragam
resultados visíveis e acções
Embaixador da União Europeia em Moçamimpactantes.
bique, Senhor António Sánchez-Benedito
Gaspar

O Embaixador da União Europeia em
Moçambique,
Senhor
António
Sánchez-Benedito Gaspar, agradeceu ao ROSC,
CESC e aos afiliados, MALHALHE, SOPROC e
ACABE por criarem um mecanismo que irá
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responder a crise tripla (terrorismo em Cabo Delgado,
as mudanças climáticas e aos direitos das crianças), o qual o
país se encontra mergulhado.

Representante do Unicef, Verónica Avati,
recordou aos presentes que Moçambique tinha
várias leis, políticas e programas que protegiam os
direitos das crianças. Mencionou a necessidade de
criar um ambiente seguro e protegido para a
criança. Apelou ao Observatório das Crianças para
que “Crie plataformas que escutem as crianças e
que assegurem a monitoria e o apoio coordenado
para encontrar soluções.”

Representante do Unicef, Verónica Avati

De acordo com Paula Monjane, Membro da
Direcção Executiva do ODC e Diretora Executiva do
CESC, Moçambique registou progressos no
quadro legal, mas há muitas deficiências em várias
esferas que concorrem para a fraca realização dos
Direitos das Crianças. A mortalidade infantil ainda
contínua alta, assim como a desnutrição crónica.
No seu entendimento há desafios na educação, na
saúde, mas sobretudo no norte do país com os
conflitos armados em Cabo Delgado. Por isso
emerge a necessidade de se ter um ODC

Membro da Direcção Executiva do ODCPaula Monjane

Membro da Direcção Executiva do ODCBenilde Nhalivilo
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Por sua vez, a Membro da Direcção Executiva
do ODC e Directora Executiva do ROSC Benilde
Nhalevilo, esclareceu que o ODC não é uma
organização, Plataforma e não é mais uma Rede,
mais é mais um mecanismo que se vai dedicar a
observação daquilo que serão os avanços as
realizações mais também aquilo que serão as
explicações dos direitos das Crianças portanto o
nosso papel importante é estar a monitorar o que
está acontecer e trazer esta informação para os
diferentes Sectores, seja da sociedade civil,
Governo e outros para que este Sector de
Organizaçoes e instituições possam usar essa
informação para a elaboração e revisão de
políticas para melhoria de programas e de todas
as intervenções que possam surgi, por essa razão
o nosso objecto vão ser as realizações e ou as
violações dos direitos das crianças.

SENTINELAS EM PRONTIDÃO E ALERTAS PARA O
REPORTE DE CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DAS
CRIANÇAS NAS COMUNIDADES EM NIASSA
No âmbito do Observatório dos Direitos das
Crianças, a equipa do ODC esteve na província de
Niassa nos dias 19 e 20 de Julho de 2022, para proceder
a capacitação de um grupo de Sentinelas. Participaram
na capacitação três Sentinelas, o Ponto Focal, neste
caso o Director Executivo da ACABE, Victor Maulana e
parte da equipa da ACABE.
Tomando a palavra, Victor Maulana, Director
Executivo da ACABE, saudou o ODC por esta indução de
trabalho e de seguida, referiu que era preocupação da
ACABE que o Distrito de Maua não tenha um Comité de
Protecção à Criança em detrimento dos outros distritos
que já têm uma estrutura e bases formadas como é o
caso do Distrito de Lago, o que irá facilitar
sobremaneira o trabalho do ODC naquele ponto da
província.
Salomé Mimbir, Coordenadora do ODC, fez a
contextualização da capacitação, sua finalidade e
objectivos. Apelou aos Sentinelas para que estejam e
em prontidão e atentas nas comunidades no que
concerne a todo o tipo de situação de violação ou de
exaltacao dos direitos das crianças, quer através da
observação permanente para ver além das aparências e
também através do rápido diagnóstico e detecção de
sinais de violência e ou outro tipo de violação de
direitos das crianças.
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ENTREGA
DE
CELULARES
SENTINELAS DO NIASSA

AOS

No final, Victor Maulana, Director Executivo
da ACABE, efectuou entrega de 4 Celulares aos
Sentinelas para o reporte e encaminhamento dos
casos. Os mesmos agradeceram ao ODC pela
aprendizagem e mostraram-se expectantes e
prontos para responder em caso de surgimento e
detenção de casos de violação dos direitos das
crianças, particularmente de Uniões Prematuras,
dariam o seguimento até encontrar a solução do
caso.

que, os Sentinelas adoptem uma
atitude de protecção, salvaguarda e
zelo face às práticas culturais do
patriarcado em relação aos direitos
das crianças e das raparigas,
particularmente, que são de forma
incessante, violentados.
Para os recém-formados, o
Director Executivo da SOPROC, Filipe
Boca, os aconselhou a não desistirem
face aos desafios e as barreiras que
poderiam
encontrar
nas
comunidades no decorrente do
trabalho a ser feito.

SENTINELAS EM SOFALA SÃO CAPACITADOS PARA
RESPONDER DE FORMA ATEMPADA ÀS NECESSIDADES
DAS CRIANCAS NAS COMUNIDADES
O Observatório dos Direitos das Crianças (ODC) realizou entre os
dias 05 a 09 de Julho de 2022, uma capacitação aos Sentinelas e do
Ponto Focal da SOPROC, Cidade da Beira, Província de Sofala. Esta
capacitação tinha como objectivos principais induzir os Sentinelas ao
Projecto “A minha Voz Conta”, Introdução ao ODC, a Política de
Protecção e Salvaguarda da Criança, Comunicação para a Advocacia.
A Coordenadora do ODC, Salomé Mimbir, apresentou o ODC e o
projecto “A Minha Voz Conta” aos Sentinelas. Instou as Sentinelas a
serem cuidadosos na identificação, no tratamento e no seguimento de
casos que atentem contra os direitos das crianças. Mimbir pediu mais
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SENTINELAS SÃO EQUIPADOS COM FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA O REPORTE DE CASOS
A Oficial de
O ODC procedeu no dia 08 de Julho de 2022, a
e
entrega de equipamentos e ferramentas aos Advocacia
Sentinelas capacitados para realizar os trabalhos Comunicação do
ROSC,
Francisca
diários.
Noronha,
instou
São telefones celulares, instrumentos estes que, aos Sentinelas para
usem
os
serão utilizados pelos sentinelas para a denúncia e que
reporte de casos que atentem e violentam a dispositivos e o
de
observância dos direitos das crianças em três distritos material
no
da província de Sofala (Beira, Nhamatanda e Dondo) comunicação
e
e outro material de comunicação que compreende, o reporte
Guião do ODC, a Convenção dos Direitos da Criança encaminhamento
e Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança dos casos entre o
seu Ponto Focal e a
Foram dotados de conhecimentos no manuseio Unidade de Gestão através das TIC`s (Tecnologias de
dos dispositivos e do uso de material de Informação, Informação e Comunicação) para uma resposta pontual
Educação e Comunicação (IEC), para uma às denúncias recebidas.
comunicação assertiva com as crianças, as raparigas,
as escolas e as comunidades.

pela sua presença e explicou que a MALHALHE
estava a trabalhar com vários actores com vista a
harmonizar a agenda e metodologia de trabalho da
organização com vista a evitar a duplicação de esforços
que o Governo, a OSC, e outros sectores têm vindo a
fazer na área da criança em Moçambique.
Por sua vez, Benilde Nhalivilo, Directora Executiva
do ROSC, explicou que o ODC era um mecanismo que
servia para observação e monitoria da situação dos
Direitos das Crianças e por isso, era necessário que os
Sentinelas se tornem referências de defesa dos direitos
das crianças nas suas comunidades, mas também de
recolha de evidências que reforçam os recursos de
medição do nível de prestação de contas e transparência
do Governo.

OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS
JÁ CONTA COM SENTINELAS EM INHAMBANE
São no total três Sentinelas da província de
Inhambane, provenientes dos distritos de Panda,
Homoine, Maxixe e uma de Maputo que
beneficiaram nos dias 15 e 16 de Setembro de 2022,
de uma capacitação no âmbito do Projecto “a Minha
Voz Conta” do Observatório dos Direitos das
Crianças, uma iniciativa do ROSC e de CESC, em
parceria com a MALHALHE, SOPROC e ACABE, como
afiliados, com o apoio da União Europeia.
Na ocasião, Olga Macupulane, Coordenadora da
MALHALHE, agradeceu ao ODC e aos participantes
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Por seu turno, a Coordenadora do ODC,
Salomé Mimbir, explicou aos Sentinelas o papel
que os mesmos devem desempenhar ao actuar
nas comunidades e referenciou que “A tarefa do
Sentinela é fazer a recolha de evidências que
sirvam de alicerce para que o país conheça a
realidade das crianças no país.”

Para além da indução ao ODC, os Sentinelas foram
capacitados nas seguintes temáticas: Tarefas e
Responsabilidades dos Sentinelas e Política de Protecção e
Salvaguarda da Criança.

deviam
não
só
identificar, encaminhar e
colher
evidências,
mas
também levar a cabo acções
que incentivam adopção de
medidas preventivas, como
por exemplo, fazer palestras
sobre os Direitos das
Crianças e das Raparigas,
SENTINELAS DE INHAMBANE PRONTOS E bem como, informar sobre
VIGILANTES NA OBSERVÂNCIA PELOS DIREITOS os serviços disponíveis.
DAS CRIANÇAS
Francisca
Noronha,
Sentinelas
de
Inhambane
foram Oficial de Comunicação e
capacitados em TIC`s (Comunicação Áudio Advocacia do ROSC, instruiu
sobre
as
Visual e Gestão e Reporte de Casos) nos dias ossentinelas
15 e 16 de Setembro pelo Observatório dos estratégias de comunicação
Direitos das Crianças, representados pela para advocacia que os
Oficial de Comunicação e Advocacia do ROSC, Sentinelas deviam usar para
Francisca Noronha e pela Oficial de Monitoria que sejam capazes de
comunicar
de
forma
da MALHALHE, Vanda Massingue.
assertiva com os diferentes
Para dar início a Sessão, coube a Valódia actores, principalmente com
Nhamango, Oficial de Programas da as vítimas.
MALHALHE, explicar aos Sentinelas que

A Oficial de Monitoria e
Avaliação da MALHALHE,
Vânia
Massingue,
esteve
encarregue para explicar aos
Sentinelas como e quais eram
os mecanismos usados para
fazer o reporte e gestão de

casos. Encorajou os Sentinelas a trabalharem com os
instrumentos disponibilizados
pelo ODC.

VISITAS AS INSTITUIÇÕES E COMUNIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJECTO
EM SOFALA, Distrito de Nhamatanda:
comunidades-piloto com vista a facilitar a observação das
mudanças e ou resultados alcançados após a implementação,
mas também para que estas sirvam de modelo para outras
comunidades.
Adão Abdual Sumane, sugeriu ao ODC para que
ADMINISTRADOR
DO
DISTRITO
DE
NHAMATANDA PREOCUPADO COM A RETENÇÃO selecionasse algumas comunidades-piloto com vista a facilitar
a verificação das mudanças e ou resultados alcançados após a
DA RAPARIGA NA ESCOLA
implementação, mas também, para que estas sirvam de
A equipa do ODC foi recebida em modelo para outras comunidades.
audiência pelo Administrador do Distrito de
Nhamatanda, Adão Abdul Sumane e o Director
O governante apelou ao ODC para que fizesse uma
da Direcção Distrital da Educação Sérgio observação permanente da situação dos direitos das crianças,
Quembo. Ambos foram unânimes ao afirmar especialmente na componente da retenção da rapariga na
que o ODC devia trabalhar com
escola, que é a grande preocupação do Distrito de
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Nhamatanda e, por isso, conta como ODC para a resolução

deste problema. Reiterou estar aberto para
cooperar, colaborar e apoiar o ODC na implementação
do projecto no distrito de Nhamatanda.
Filipe Boca, Director da SOPROC, aproveitou a
acasião para anunciar a realização para breve de uma

Feira distrital e de um Fórum provincial do ODC
em Sofala, com a participação de diferentes actores
sociais, desde o Governo, Sector Privado e OSC para o
debate e prestação de contas sobre a situação dos
direitos da criança da província.

ODC EFECTUA VISITAS ÀS ESCOLAS E COMUNIDADES DE IMPLEMENTAÇAO DO
PROJECTO “A MINHA VOZ CONTA”
A Equipa do ODC representada pela Coordenadora
ODC, Salomé Mimbir, da Oficial de Comunicação e
Advocacia, Francisca Noronha, junto com o Director
Executivo da SOPROC, Filipe Boca, os Sentinelas (Itauna
Nacaira Ofinar – Beira; Pedro João Nzerobauire - Dondo
e Fernanda Pereira - Nhamatanda), efecturam visitas as
seguintes instituiçoes: Nhamatanda: Escola Primária
Completa Heróis Moçambicanos, Escola Secundária
Geral de Nhamatanda; em Dondo: Escolas Primárias
Completa de Cheringoma dos Combatentes no Distrito
de Dondo.
Durante a conversa mantida com ambos Directores,
o ODC mostrou-se aberto a colaborar com o Governo
Distrital, com especial enfoque para a realização de
fóruns anuais, nacionais, provinciais e de feiras com o
intuito de incentivar a maior prestação de contas sobre
a situação dos direitos das crianças e particularmente

das raparigas a todos os níveis.
Os Directores das 4 escolas secundaram as
preocupações levantadas anteriormente pelo
Administrador e pelo Director Distrital de Educação
em Nhamatanda sobre a urgência da intervenção do
ODC com vista para a retenção da rapariga na escola
e melhoria da transparência na prestação de contas
sobre a situação dos direitos das crianças. Um outro
problema elencado tem que ver com o aumento do
alcoolismo, do assédio e abuso sexual nas escolas
primárias e secundárias.
Referenciar que o ODC é um produto do
Projecto “A minha Voz Conta” uma iniciativa do ROSC
e do CESC em parceria com a MALHALHE, a SOPROC
e ACABE como afiliados, com o apoio da União
Europeia.

EM NIASSA
ADMINISTRADOR DE LAGO PREOCUPADO
COM A SITUAÇÃO DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS EM LAGO
Neste encontro participou a Coordenadora
do ODC, Salomé Mimbir, o Director Executivo da
ACABE, Victor Maulana e o Administrador Interino
do Distrito de Lago, Sr. Jornito Muemede.

A equipa do ODC efectuou uma visita de trabalho no
dia 21 de Julho de 2022 ao Distrito de Lago, onde esteve
reunido com o Administrador Interino do Distrito de Lago,
Sr. Jornito Muemede para aferir o estado da promoção e
protecção dos Direitos das Crianças naquele Distrito.
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Jornito Muemede mostrou-se preocupado
com a situação dos Direitos das Crianças em Lago
e listou os problemas mais graves a seu ver que
têm que ver com a adesão reduzida a vacinação
contra a Covid-19, os altos índices de málaria e do
consumo excessivo do álcool e drogas em
adolescentes e jovens nas escolas. Agradeceu ao
ODC pela oportunidade e a escolha do seu distrito
para beneficiar do projecto “A Minha Voz Conta”
que acredita que vai enriquecer e trazer ganhos as
comunidades.
Por seu turno, Salomé Mimbir agradeceu a
abertura do governo para colaborar com o ODC
na protecção dos direitos da criança no distrito e

de seguida anunciou a realização para breve de
um Fórum Provincial junto aos actores do Distrito de
Lago e outros actores-chave.
Por sua vez, o Director Executivo da da ACABE,

Victor Maulana, explicou que nesta fase piloto o
ODC irá se focar na implementação das actividades na
Vila do Lago e paulatinamente irá também se
estender a outras localidades do distrito como
Messunta, Mecuio, Maniamba, Metxune e Kóbué.
Mimbir começou por agradecer e felicitar a
Procuradora pelo trabalho excelente que a mesma e
sua equipa de trabalho têm vindo a fazer e explicou
que o pedido da audiência tinha como principal
objectivo ouvir a Procuradoria como instituição de
salvaguarda da lei e direitos dos cidadãos, bem como
de encaminhamento e tratamento de casos de diversa
natureza especialmente de violação dos direitos das
Crianças.

ODC RECEBIDO EM AUDIÊNCIA PELA
PROCURADORA DO DISTRITO DE LAGO
Na tarde do dia 21 de Julho de 2022, a equipa do
ODC, nomeadamente, Salomé Mimbrir (Cordenadora
do ODC), Oficial de Comunicação e Advocacia,
Francisca Noronha e o afiliado do Niassa- ACABE,
representado pelo seu Director Executivo, Victor
Maulana e uma Sentinela estiveram reunidos com a
Procuradora do Distrito de Lago, Dra. Cláudia Lemos
para apresentar o ODC ouvir a Procuradoria sobre a
situação do distrito sob o ponto de vista da instituição
guardiã e que tutela pela salvaguarda da lei e direitos
dos cidadãos.

Claúdia Lemos, informou a equipa do ODC que
era acometido por vários problemas relacionados
com a violação dos direitos das crianças. Denunciou
vários casos de violação de direitos das crianças tais
como, casos de uniões prematuras envolvendo
funcionários de estado e a existência de processos
criminais contra pais e mães acusados de vender suas
filhas menores em troca de bens e ou dinheiro.
Vários casos foram listados pela Procuradora
como os processos de tráfico, exploração e
prostituição infantil, o recrutamento de menores dos 5
a 10 anos de idade para os ritos de iniciação,
abandono de menores e trabalho infantil.

ASSINATURA DE MEMORANDOS DE
ENTENDIMENTO COM RÁDIOS E TVS
RÁDIO LAGO ESTREITA LAÇOS DE PARCERIA COM O ODC
A equipa do ODC (Salomé Mimbir Coordenadora do ODC e Francisca Noronha - Oficial
de Comunicação e Advocacia do ROSC) assinou no
dia 21 de Julho de 2022, um Memorando de
Entendimento com a Rádio Lago, representada pelo
Coordenador da Rádio Lago, Damião Ernesto.
Em representação a equipa do ODC, Francisca
Noronha, Oficial de Comunicação e Advocacia do
ROSC, disse na ocasião que o Memorando de
Entendimento surge no âmbito da implementação
de uma das actividades do projecto denominado “A
minha Voz Conta” e tem em vista a produção e
difusão de spots radiofónicos sobre mecanismos de
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denúncia e de programas para promoção e
protecção dos direitos das crianças.
O Coordenador da Rádio Lago, Damião Ernesto,
explicou que a rádio tem estado a trabalhar há anos
com projectos desta natureza, pelo que desenvolveu
um espírito de compromisso com causas de defesa
dos direitos de vários grupos sociais dentre eles, as
crianças, com o intuito de informar e promover o
acesso a informações úteis que possam ajudar a
comunidade a tomar decisões acertadas. O mesmo
agradeceu ao ODC pela escolha e pela parceria.

OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E O GRUPO
SOICO ASSINAM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
O Observatório dos Direitos das Crianças, ODC
e o Grupo SOICO, assinaram esta quarta-feira, 21 de
Setembro de 2022, em Maputo, um Memorando de
Entendimento que visa estabelecer os termos da
colaboração entre as duas partes no reforço da
divulgação dos mecanismos de denúncias de casos

de violação dos direitos das crianças, divulgação e
disseminação de conteúdos relevantes que serão
produzidos pelo ODC na área de observação e da
monitoria para a protecção e salvaguarda dos direitos
das Crianças.

ASSINATURA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE ODC
RÁDIO ESPERANÇA
O Observatório dos Direitos das Crianças
assinou um memorando de entendimento com a
Rádio Esperança no dia 22 de Julho de 2022, esta
parceria tem como objectivo ampliar os espaços de
promoção quer dos mecanismos de denúncia e da
voz das crianças como um o espaço seguro de
denúncia e observação dos direitos das crianças
naquele distrito.
Por seu turno a Coordenadora do ODC, Salomé
Mimbir, informou que esta parceria tem como
objectivo reforço do trabalho dos sentinelas de
observação e reporte de casos sobre a situação dos
direitos das crianças, mas sobretudo trazer a debate
público as principais preocupações sobre a situação
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da criança.
Por seu turno o Coordenador da Rádio
Esperança explicou que a estação de sua Rádio cobre
6 distritos do Niassa e acredita que poderá colaborar
para o alcance dos objectivos traçados, pelo que
agradece a oportunidade concedida pelo ODC para
poder ampliar a voz das crianças e os espaços de
denúncia.
Para além deste memorando com as Rádios
Comunitárias do Niassa, o ODC tem acordos
assinados com as Rádios de Sofala: Pax e Águia e em
Inhambane com as Rádios de Panda e de Homuíne.

ANTE-PROJECTO DA POLÍTICA NACIONAL DE
TERRAS
CRIANÇAS NÃO FORAM OUVIDAS

A Plataforma 3R (Fórum da Sociedade Civil
para os Direitos da Crianca - ROSC Rede CAME
Rede da Criança) e o Observatório dos Direitos
das Crianças - ODC, participaram de 02 a 03 de
Agosto de 2022, em Ponta de Ouro, Matutuine, na
Sessão Plenária da Comissão de Ante-Projecto da
Política Nacional de Terras - PNT.

Participaram desta Sessão Plenária, a Comissão de
Projecto da Política Nacional de Terras, representantes
das Organizações da Sociedade Civil e os
representantes do Ministério da Terra e Ambiente com a
agenda de apreciar e validar as propostas de
incorporação das contribuições recebidas no âmbito do
processo de consulta pública ao Draft 1 do
Ante-Projecto da Política Nacional de Terras e Elaborar e
apreciar o Draft 2 do Ante-Projecto da PNT.
Neste mesmo contexto a Plataforma 3R e o ODC
participaram da cerimónia de validação tendo
conseguido a inclusão na proposta submetida ao
Conselho de Ministro de artigos que reforçam o papel
do Ministério Público (MP) na salvaguarda e monitoria
da gestão que os representantes legais das crianças
detentoras/herdeiras
fazem
de
suas
terras,
principalmente em casos de crianças órfãs, porque se
verifica que, muitas vezes, quando estas perdem os
progenitores, a tendência verificada é que alguns
familiares apoderam-se e até alienam as propriedades
sem o consentimento da criança.

Menor Albina de sete (07) anos de idade
violada sexualmente por um vizinho na
cidade de Pemba
No dia 20 de Setembro do corrente ano, o Observatório
dos Direitos das Crianças (ODC), tomou conhecimento através
da TV MIRAMAR e do Jornal NGANI que uma menor de 7
anos de idade, residente na unidade D, denominado
Chibuabuar, no Bairro Municipal da cidade de Pemba,
província de Cabo Delgado, foi violada pelo vizinho.
O caso foi encaminhado as autoridades competentes
nomeadamente, a Procuradoria Provincial da Cidade de
Pemba, Direção Provincial do Género, Criança e Acção Social,
Comando Provincial de Pemba e aos Serviços Provinciais de
Educação, Juventude e Tecnologia.
Em resposta a nota do ODC a procuradoria Provincial de
Pemba enviou aos escritórios do ODC a missiva a baixo:
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ACTIVIDADES DE CELEBRAÇÃO DE 11 DE OUTUBRO,
DIA INTERNACIONAL DA RÁPARIGA

“Queria pedir as meninas de Cabo Delgado para ter muita força e nunca
devem perder o sorriso.”- Shanaya Jacinto estudante da 7ª classe
Sambane (ODC-Maputo), Oficial de Comunicação e
Advocacia, Francisca Noronha e a Assistente de
Comunicação do ROSC, Laurinda Mandlate, que celebrou o
Dia Internacional da Rapariga com as raparigas estudantes
da Escola Primária Completa da Coop, Cidade de Maputo,
onde estiveram a reflectir e difundir a “Lei da Promoção e
Proteção dos Direitos das Crianças ( Lei n o7/2008).”

A mensagem acima é da Shanaya Jacinto,
estudante na Escola Primária Completa da
Coop, quando a quando da celebração do Dia
Internacional da Rapariga.
Shanaya falava para a equipa do Fórum da
Sociedade Civil para os Direitos da Criança
(ROSC) e do Observatório dos Direitos das
Crianças (ODC) composta pela Sentinela, Djeci
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Para além das Raparigas participaram deste evento a
Direcção da Escola e alguns Professores. Na ocasião a
Directora da Escola, a Senhora Nercia Mandlate, agradeceu
a presença do ROSC e do ODC por juntar-se as raparigas da
sua escola e celebrar o Dia da Rapariga. A mesma lembrou
aos petizes que o Dia Internacional da Rapariga era um
marco importante na luta pelos Direitos das Raparigas a
nível mundial.
Por sua vez a equipa do ODC representada pela

Moçambique.
Por seu turno, Oficial de Comunicação e
Advocacia do ROSC, Francisca Noranha, abriu
espaço para que as raparigas partilhassem as suas
percepções e opniões sobre a situação da rapariga
no país e as incentivou a partilharem mensagens
especiais para as crianças e raparigas da província
de Cabo Delgado sobre a passagem desta
efeméride.

Sentinela Djeci Sambane, começou a palestra
perguntando se as meninas conheciam os seus direitos ou
a Lei nº7/2008, a Lei de Promoção e Protecção dos Direitos
das Crianças. Sambane explicou que esta lei é importante
porque vela pelos direitos das crianças na medida que
obriga a que todos envidem esforços para respeitar,
cumprir e garantir os direitos das crianças em

A terminar, algumas raparigas como Shanaya
Jacinto da 7ª classe deixou ficar o apelo: “Queria
pedir as meninas de Cabo Delgado para ter muita
força e nunca devem perder o sorriso.”
“As raparigas de todo o Moçambique não
devem aceitar as uniões prematuras e devem
lutar contra todo o tipo de violência” – Maira
Jorge.

PARTICIPAÇÃO NA MEDIA
Para além desta actividade o ODC representado pelas Raparigas, pela Coordenadora e a Oficial de
Comunicação e advocacia participou na media como se pode ver nas imagens abaixo para falar sobre os
Desafios que as Raparigas enfrentam no seu dia a dia.
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FEIRA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

BENEFICIÁRIOS SATISFEITOS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
GRATUÍTOS NA FEIRA DE DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS E DOS MECANISMOS DE DENUNCIA

“AGORA JÁ ESTAMOS FELIZES!
REGISTAR A NOSSA FILHA”
Ana Paula é uma das participantes da Feira de
Divulgação dos Direitos das Crianças e dos
Mecanismos de Denúncias que no dia 14 de
Outubro de 2022, se fez ao Jardim dos
Madjermanes para registar a sua filha de dois anos
de idade. Saiu satisfeita do Stand dos Serviços de
Registo e Notariado e confessou estar feliz, pois
conseguira registar a sua filha.
Muitas mais pessoas beneficiram de váriados
serviços gratuítos como é o caso Atendimento
Psicossocial, a Assistência Jurídica e denunciar
casos que atentam ou violam os direitos das
crianças.
Referir que, a feira é uma iniciativa do Fórum
da Sociedade para os Direitos da Criança (ROSC) e
o Centro de Aprendizagem e Capacitação da
Sociedade Civil (CESC) em parceria com a
Plataforma 3R e tinha como objectivos dar a
conhecer o que as OSC têm feito no âmbito da
promoção e protecção dos direitos das crianças.
Participaram do evento cerca de 200 visitantes,
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CONSEGUIMOS
dentre
elas,
Instituições do Estado
(Serviços de Registo e
Notariado e o Ministério
de Género, Criança e
Acção Social) e OSC como
a Plataforma 3R (ROSC,
Rede da Criança e Rede
CAME),
a
Actionaid
Moçambique,
a Linha
Fala Criança, a FAMOD, a
REPSSI, a RECAC, a BE
GIRL, a MULEIDE, a
Associação de Psicologia
de
Moçambique,
a
Khandlelo, entre outras.
Houve
muita
animação com música, na pessoa da cantora Nilza
Majaque, que divertiu a pequenada e muita dança e
diversão com o Grupo de Dança da Associação Munthi
Wa Swivanana

Fórum da Sociedade Civil para os Direitos das Crianças
Rua Padre António Vieira, Casa nº 68, Maputo - Moçambique, Maputo - Moçambique
Email: rosc@rosc.org.mz
Webiste: www.rosc.org.mz / www.odc.org.mz
facebook: RoscCrianca
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