
DESCOBRE OS SERVIÇOS QUE OFERECEMOS PARA SI!  

Projecto co-financiado pelo: 

"Este desdobrável foi realizado com o apoio do 8 x Mille Chiesa Valdese no âmbito 

do projecto "Protecçao Social em Maputo”. A responsabilidade para o conteúdo 
deste desdobrável, é unicamente das ONGs parceiras no projecto. 

Responsável do Fórum Comunitário de 

Proteção Social, dos Centros Sociais de 

Polana Caniço e da Baixa: 

Em parceria com 

 

O QUE FAZEMOS? 

Trabalhamos na integração e reintegração 

social de crianças, jovens e mulheres em 

situação particularmente difícil. 

 

A Associação Meninos de Mocambique 

procura realizar acções de prevenção á 

marginalização social, promovendo nos bairros 

círculos de interesse para os beneficiários e 

promovendo acções educativas alternativas.  

 

PARA QUEM TRABALHAMOS? 

Os Beneficiários das nossas acções são: 

Crianças, jovens e mulheres economicamente 

e socialmente vulneráveis, a quem se oferece 

formação profissional e apoio para a 

montagem de pequenas empresas 

Comunidades socialmente desfavorecidas 

 

CONTACTOS: 

Associacão Meninos de Mocambique AMDM 

Rua Tenente Valadim, 95  

Baixa  

Maputo 
 

Fixo: 21323288 

Móvel: 825244697  
                                                                                                                       

E-mail: mdm@tvcabo.co.mz 
 

LOCALIZAÇÃO FORUM COMUNITARIO: 

Centro Educativo Rayssah Akima 

Distrito Municipal KaMaxaquene 

Bairro Polana Caniço B Q. 39 

PROTEÇÃO SOCIAL 

em MAPUTO 



ACÇOES DO PROJECTO:  
PROTECÇAO SOCIAL EM MAPUTO: 

 

O projecto Protecção social em Maputo foi 

dividido em três áreas de intervenção, coordenadas 

entre si em uma perspectiva multissectorial: 
 

Actividades de educação formal e informal 

destinadas a crianças que vivem e trabalham nos 

bairros periféricos da cidade 

- Apoio psicossocial através de visitas nocturnas e 

diurnas nas zonas onde moram as crianças que vivem 

e trabalham nas ruas de Maputo, 

- Matriculação de crianças nas escolas públicas com o 

acompanhamento educacional. 

- Actividades de educação informal, culturais e 

recreativas nos centros de referencia. 
 

Actividades de prevenção e informação de saúde: 

- Distribuição de cartões de saúde, 

- Primeiro socorro, assistência médica e serviço de 

ligação com as unidades de saúde do território, 

- Campanhas de prevenção de saúde e informação 

para a prevenção da AIDS / HIV e outras doenças. 
 

Actividades para promover a igualdade de género 

nos bairros periféricos de Maputo: 

- Processo de capacitação destinado a melhorar a 

liderança das mulheres na vida da comunidade e do 

exercício dos seus direitos de cidadania, 

- Promoção do sistema de protecção social, formal e 

informal, para as mulheres. 

O QUE E’ A PROTECÇAO SOCIAL ? 

A Protecção Social visa garantir o acesso ao sistema 

de serviços formais e informais que permite a todas 

as pessoas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade ou de risco, de ter direito a uma vida 

digna. 
 

DISTINÇÃO ENTRE PROTECÇAO  

SOCIAL FORMAL E INFORMAL  

Os serviços formais referem-se ao serviços que 

envolvem as instituições públicas, como: 

- acompanhamento/encaminhamento hospitalar, 

- fornecimento de documentação (como BI, cédula, 

registo de nascimento),  

- inscrição da criança na escola publica 
 

Os serviços informais têm a ver com todo o que é 

relacionado com um melhoramento das condições 

de vida das pessoas extremamente vulneráveis e que 

prevê o envolvimento da comunidade e das 

autoridades locais (tribunais comunitários, chefe de 

quarteirão, secretário do bairro e, sobretudo, as 

pessoas influentes na comunidades).  

- visitas familiares e apoio psicossocial,  

- mediação de conflitos comunitários, 

QUEM SÃO OS PROMOTORES DO FORUM 

COMUNITARIO de PROTECÇAO SOCIAL   

O Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo 

CIES ONLUS, é uma organização não governamental 

italiana. As nossas actividades em Moçambique são 

concentradas na Inclusão Social, Educação e Promoçao 

dos Direitos das crianças e mulheres e ao apoio para as 

Organizaçoes da Sociedade Civil. 
 

A Associacão Meninos de Mocambique AMDM é 

uma organização vocacionada a prestar assistência 

humanitária as crianças vulneráveis. AMDM trabalha 

também para promover os direitos das mulheres 

economicamente e socialmente vulneráveis, as quais se 

oferece serviço de consultoria legal e psicosocial e 

formação profissional.   

 

O QUE E’ O FORUM COMUNITARIO 

É um espaço para debate e momentos de reflexão sobre 

os problemas da colectividade. 

Momentos para se expressar, opinar, criar uma coesão 

entre as pessoas no sentido de fazer mudanças. 

Momentos para ouvir a comunidade sobre novas 

propostas de actuação. 
 

 QUEM SÃO OS OBJECTIVOS  

Facilitar a ligação entre os grupos-alvo e o sistema público 

de Protecção Social. 

Integrar sistemas informais e inovadores de Protecção 

Social existentes na comunidade. 

QUEM SÃO OS DESTINATARIOS  

Criança, Jovens e Mulheres economicamente e 

socialmente vulneráveis. O Fórum conta com a 

participação dos Líderes da comunidade, dos técnicos das 


