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No quadro de uma nova narrativa da 
cooperação que integra as dimen-
sões económica, ecológica e social 
do desenvolvimento sustentável, o 
Cies promove estratégias e acções in-
tegradas de cooperação internacio-
nal para aumentar os processos de 
equidade, inclusão social, económica 
e cultural e a promoção dos direitos 
humanos com a finalidade de gerar 
processos de desenvolvimento sus-
tentável para todos numa dimensão 
global e de interdependência. 

A presente publicação intende 
difundir modelos comunitários de 
promoção dos direitos das mulhe-
res e raparigas a partir das reflexões 
elaboradas no âmbito do projecto 
“Fortalecimento das iniciativas lo-
cais para uma maior igualdade de 
género” co-financiado pela União Eu-
ropeia e realizado pelo CIES em par-
ceria com a associação Moçambicana 
Vanghano va Infulene, nas cidades de 
Maputo, Beira e Chimoio.

No âmbito do projecto foram for-
talecidas as iniciativas locais de parti-
cipação democrática de organizações 
de base que trabalham no âmbito da 
promoção dos direitos das mulheres 
em conjunto com as Instituições lo-
cais de referência para as políticas de 
género e dos direitos humano, para 
favorecer o conhecimento e a aplica-
ção das leis existentes e criar oportu-
nidades para um efectivo empodera-
mento da Mulher e da Rapariga. 

A estratégia foi mobilizar as or-
ganizações de base para apoiar as 

PREFÁCIO
Alessia Celani – Desk Officer Moçambique

mulheres nas comunidades, melho-
rar a capacidade de representação 
de redes das organizações locais na 
promoção da igualdade de género e 
advogar para o respeito efectivo dos 
direitos das mulheres e raparigas.

O CIES procurou adoptar uma ati-
tude de gestão do projecto que garan-
tia aos parceiros locais tomá-lo como 
instrumento para concretizar as suas 
estratégias e ideias de mudança em 
relação aos direitos das mulheres e 
raparigas. Um dos princípios funda-
mentais consistia em que os actores 
locais liderassem os processos e as 
dinâmicas da implementação do pro-
jecto.

O CIES, portanto, assumiu basi-
camente uma tarefa de facilitador e 
catalisador de um processo de ino-
vação liderado pelas instituições mo-
çambicanas que levou, embora par-
cialmente, à concretização das suas 
ideias e das suas expectativas.

Este documento representa igual-
mente um espaço à disposição dos 
parceiros e instituições locais, para 
expressarem as suas ideias, eviden-
ciando, por um lado, uma avaliação 
do sistema legal e institucional e por 
outro lado, as metodologias utiliza-
das e experimentadas com vista a fa-
vorecer uma cultura da inclusão e do 
respeito pelos direitos das mulheres 
e raparigas. 

Isto explica porque a quase tota-
lidade das páginas deste documen-
to foram cedidas aos protagonistas 
dessas reflexões e experimentações, 
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que quiseram contribuir para o deba-
te sobre as metodologias e práticas no 
sector dos direitos das mulheres. 

O documento mostra o percurso 
desenvolvido pelas organizações en-
volvidas no projecto, de modo a haver 
consciência dos problemas que carac-
terizam a vida das mulheres e rapari-
gas, para depois avançar propostas de 
mudança que envolvem a comunidade 
inteira e as instituições locais num pro-
cesso de assunção de mútua responsa-
bilidade. 

O auspício é de solicitar e contribuir 
para o desenvolvimento de políticas e 
normas que possam levar a um real 
melhoramento das condições das mu-
lheres em Moçambique.

Desejamos uma boa leitura!
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Organizações  O CIES – Centro Informazione Educazione allo Sviluppo  
Implementadoras:  é uma organização não governamental (ONG) italiana,  
 sem fins lucrativos, que opera no sector da cooperação  
 para o desenvolvimento com os países do sul do mundo  
 e no sector da sensibilização e educação na Europa. 
 Fundada em 1983 e presente em Moçambique desde 

1994, trabalha para traçar novos equilíbrios baseados na 
Paz e na Justa distribuição dos recursos do planeta. Esta-
mos comprometidos com o fortalecimento dos processos 
de equidade, de inclusão social e económica e no pleno 
respeito pelos direitos humanos. Trabalhamos com par-
ceiros locais para fortalecer a capacidade das instituições, 
da sociedade civil e das comunidades no sector da boa go-
vernação, da prestação de serviços, do meio-ambiente, da 
educação, do género, da economia solidária, da formação 
e do emprego, da cultura e do co-desenvolvimento. 

 A nossa missão é contribuir para criar, na opinião pu-
blica e nos jovens em particular, uma cultura de solida-
riedade e de cooperação que favoreça um desempenho 
concreto e duradouro. 

 A AVVI – Associação Vanghano va Infulene é uma as-
sociação moçambicana sem fins lucrativos, fundada em 
2001, que tem como objectivo o apoio psicossocial e a 
prevenção primária em saúde mental, a promoção do 
desenvolvimento social, económico e cultural. 

 A associação tem maior enfoque nas mulheres, cuja 
condição de dependência face aos valores culturais que 
as marginalizam e as colocam em situação de pobreza 
extrema, dá lugar a riscos em desenvolver desiquilí-
brios psíquicos. 

Ficha Técnica do Projecto

“Fortalecimento das 
iniciativas locais para uma 
maior igualdade de género”

Título do projecto

PROJECTO CO-FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA
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Área geográfica Moçambique - Província de Maputo (cidade de Maputo  
de intervenção e Matola) – Província de Manica (cidade de Chimoio) –  
 Província de Sofala (cidade da Beira) 

Duração do projecto 27 meses – 1.03.2016 até 31.05.2018
Montante do projecto 403.550,00 EUR
Co-Financiador Delegação da União Europeia em Moçambique
Beneficiários Directos OCBs e Redes beneficiárias das subvenções, mulheres e 

raparigas vulneráveis e vítimas de violência, operado-
res das OCBs, membros e representantes das redes da 
sociedade civil, operadores públicos e privados

Beneficiários finais A população masculina e feminina dos territórios de 
intervenção 

Actores relevantes Pontos focais de género das Direcções Provinciais e da 
Cidade de Maputo do Min. de Género, Criança e Acção 
Social, Min. da Educação e Desenvolvimento Humano, 

cidade de Maputo

cidade da Beira

cidade de Chimoio

cidade da Matola
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Min. da Saúde, Min. da Juventude e Desportos, Min. do 
Trabalho e Segurança Social, Procuradoria Geral da Re-
pública, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, 
Comando da PRM - Gabinete de Atendimento a Família 
e Menores Vitimas de Violência, Secretaria Provincial e 
Conselho Municipal da Cidade, AMETRAMO (Associação 
dos Médicos Tradicionais de Moçambique)

Objectivo Geral Promover a Igualdade de Género nas Províncias de Ma-
puto, Sofala e Manica, contribuindo para o fortalecimen-
to das experiências locais de promoção dos direitos da 
Mulher e da Rapariga.

Objectivo Específico Contribuir ára o fortalecimento das iniciativas locais de 
participação democrática através do instrumento de 
apoio financeiro a terceiros, para favorecer o conheci-
mento e a aplicação das leis existentes contra a violência 
baseada no género e criar oportunidades para um efecti-
vo empoderamento da Mulher e da Rapariga

Resultados esperados R1. Melhorada a coordenação interinstitucional   
 sobre as políticas de género

 R2.  Fortalecidas as capacidades de resposta das   
 associações de base às necessidades da rapariga   
 e mulher no que diz respeito aos seus direitos

 R3 Fortalecidas as capacidades de representação de   
 redes e plataformas das associações locais sobre   
 assuntos de igualdade de género

Actividades realizadas A1.1 Workshops e seminário nacional (R1)
 A1.2 Formação conjunta de operadores públicos e   

 privados (R1)
 A1.3 Pesquisa sobre as políticas de género (R1)
 A1.4 Definição do instrumento de apoio a terceiros (R1)
 A2.1 Formação em gestão técnica e administrativa de   

 fundos para as OCBs locais que trabalham no   
 domínio do género (R2)

 A2.2 Financiamento de acções de assistência psicológica  e  
 jurídica para as mulheres vítimas de violência (R2)

 A2.3 Financiamento de percursos de empoderamento e de  
 cidadania para mulheres e raparigas vulneráveis (R2)

 A3.1 Assistência técnica a redes locais em gestão técnica  
 e administrativa de fundos (R3)

 A3.2 Financiamento de acções de lobby e sensibilização  
 sobre o novo código penal e as leis sobre violência  
 de género (R3)

 A3.3 Financiamento de acções de lobby e sensibilização  
 sobre temáticas de cidadania e género (R3)



Boas práticas nas 
cidades de Maputo, 
Matola, Beira e Chimoio

Igualdade de género 
em Moçambique

10

Boas práticas nas 
cidades de Maputo, 
Matola, Beira e Chimoio

Igualdade de género 
em Moçambique

10



11

Moçambique possui, actualmente, um 
panorama político, institucional e legal 
promissor no que toca à igualdade de 
género, sendo esta uma das priorida-
des do governo. Principalmente a par-
tir da década de 1990, e após a partici-
pação de Moçambique na Conferência 
de Beijing (1995), esta prioridade ga-
nhou bases sólidas através de acordos 
regionais e internacionais ractificados 
pelo governo, como é o caso da CEDAW, 
sigla em inglês para Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra a Mulher (1993), da 
Declaração de Beijing (1995), da De-
claração de Género e Desenvolvimento 
da SADC (1998), do Protocolo à Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos, sobre os Direitos das Mulheres 
(2005) e do Protocolo da SADC sobre 
Género e Desenvolvimento (2008). 

Instituições e mecanismos como o 
actual Ministério do Género, Criança 
e Acção Social (anterior Ministério da 
Mulher e Coordenação da Acção Social, 
fundado em 1995), o Conselho Nacional 
para o Avanço da Mulher, os Gabinetes 
de Atendimento à Mulher e Crianças 
Vítimas de Violência Doméstica, a Co-
missão Nacional dos Direitos Humanos, 
entre outros, têm vindo a ser criados 
pelo governo como forma de colocar em 
prática o seu compromisso com a pro-
moção da igualdade de género. 

“Não há desenvolvimento sem 
conhecimento!”: sobre a igualdade de 

género em Moçambique

Catarina Casimiro Trindade
11
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A integração de género nas esferas 
política, social e económica tem vindo 
a ser feita através de Estratégias Secto-
riais de Género em áreas importantes 
para o desenvolvimento socioeconó-
mico do país, como a Educação, a Agri-
cultura, a Saúde, entre outras. Também 
a formulação de políticas e programas 
institucionais tem contribuído neste 
sentido, sendo disso exemplo a Política 
de Género e Estratégia da sua Imple-
mentação (2006), o Fundo de Desen-
volvimento Distrital (2006), o Plano 
Nacional para o Combate e Prevenção 
da Violência contra a Mulher (2008-
2012), a Estratégia de Género na Fun-
ção Pública (2009), o Plano Estratégico 
Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 
(2010-2014), o Programa Estratégi-
co para Redução de Pobreza Urbana 
(2010-2014), a Política Nacional de 
Saúde Sexual e Reprodutiva (2011), o 
Mecanismo Multissectorial de Atendi-
mento Integrado à Mulher Vítima de 
Violência (2012), a Estratégia Nacional 
de Prevenção e Combate dos Casamen-
tos Prematuros (2016-2019), entre ou-
tros. Para além disso, vários mecanis-
mos legais têm sido criados, como é o 
caso da Lei de Terras (Lei nº 19/97), da 
Lei da Família (Lei 12/2004), da Lei do 
Trabalho (Lei 12/2007), da Lei Sobre a 
Violência Doméstica Praticada Contra 
a Mulher (Lei nº 29/2009) e da Lei de 
Protecção da Pessoa, do Trabalhador e 
do Candidato a Emprego Vivendo com 
HIV e SIDA (Lei nº 19/2014).

Paralelamente às acções do governo, 
e muitas vezes em parceria com este, 
existem desde os anos 1980 uma série 
de organizações da sociedade civil liga-
das aos direitos das mulheres (redes, 
associações comunitárias de base, fó-
runs, etc.) que implementam uma série 
de actividades, entre as quais lobby e 
advocacia, assistência jurídica e psico-
lógica gratuitas, formações, palestras 

e debates sobre temas directamente 
ligados às mulheres, como a violência 
doméstica, o acesso à terra, a gravidez 
na adolescência, a saúde sexual e re-
produtiva, entre outros.

No entanto, apesar das evidentes 
demonstrações de promoção da igual-
dade de género e do empoderamento 
das mulheres e de alguns progressos 
- especialmente no que diz respeito ao 
acesso à educação primária e à partici-
pação política -, as mulheres ainda en-
frentam vários desafios, nomeadamen-
te violência e discriminação no acesso 
ao trabalho, aos recursos económicos e 
à participação na tomada de decisões 
na esfera pública e privada.

De uma maneira geral, subsistem 
ainda factores socioculturais que dis-
criminam e excluem as mulheres e 
raparigas da vida social, política e eco-
nómica. Para além disso, a implemen-
tação de leis e estratégias nacionais 
que protegem os direitos das mulheres 
e das raparigas, mencionadas acima, 
é um dos maiores desafios que o país 
enfrenta e está longe de ser uma reali-
dade. A pobreza e a desigualdade ainda 
têm um rosto feminino e se juntarmos 
ao género outras formas de discrimi-
nação como a idade, o estado civil, a 
deficiência física, a origem geográfica 
(rural ou urbana), o rendimento, a lín-
gua e a orientação sexual - para elencar 
apenas alguns -, temos uma visão mais 
detalhada sobre a situação de desigual-
dade em que vivem mulheres e rapari-
gas.

Algumas estatísticas, nomeada-
mente nas áreas de educação, saúde, 
trabalho e recursos produtivos, polí-
tica e aspectos socioculturais, ajudam 
a ilustrar de maneira específica esta 
situação. Na área da educação, a per-
centagem de mulheres alfabetizadas 
em 2015 era de 69,8% (15-24 anos) e 
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de 35,1% (25-64 anos), sendo que, na 
mesma época, a taxa de analfabetismo 
das mulheres urbanas atingiu os 31,4% 
e o das mulheres rurais 71,6%. Apesar 
do sucesso alcançado em relação à en-
trada de meninas no ensino primário, a 
média de anos de escolaridade é de 2,4, 
contra uma expectativa de 8,8. Apesar 
da percentagem de raparigas no ensi-
no secundário ser, em 2014, de 48%, 
apenas 1,4% conclui os estudos.

A área da saúde é uma das que mais 
desafios enfrenta. Compondo 51,7% da 
população, as mulheres têm uma es-
perança média de vida à nascença de 
56,5 anos (2015). O número médio de 
nascimentos por mulher era, em 2014, 
de 5,36 filhos, sendo a taxa de morta-
lidade materna de 489 para 100,000 
nados vivos (o que é uma melhoria, se 
considerarmos que em 2000 era de 915 
por 100,0001). Ainda em relação à ma-
ternidade, a taxa de gravidez entre ado-
lescentes (15-19 anos) era, em 2015, de 
137,8 por 1,000 nascidos. Em relação à 
tomada de decisão sobre cuidados de 
saúde, 21,6% de mulheres (15-49 anos) 
afirmaram, em 2013, serem elas a deci-
dir, sendo que em 45,7% dos casos a de-
cisão é do casal e em 31.7% é o marido 
quem decide sobre os cuidados de saú-
de da mulher. Sobre o uso de métodos 
contraceptivos, e em relação a todas as 
mulheres (casadas ou não), 87,7% afir-
maram que não usam nada, das quais 
88,4% em uniões e 69,7% sexualmente 
activas, mas não unidas. Junta-se a estas 
estatísticas o facto de a cobertura nacio-
nal de planeamento nacional ter sido, 
em 2014, de apenas 28%. 

Um do maiores desafios na área 
da saúde é, sem dúvida, a epidemia 

do HIV/SIDA. Afectando maioritaria-
mente as mulheres (daí a expressão 
feminização do HIV/SIDA), principal-
mente na faixa etária de 15 a 24 anos 
e residentes em áreas urbanas, a taxa 
de prevalência era, em 2015, de 15,4%. 
(contra 9,9% nos homens). Apesar dos 
inúmeros esforços, não só por parte do 
governo mas também das diversas or-
ganizações nacionais e internacionais 
que trabalham na área, os índices de 
novas infecções continuam a crescer, 
estimando-se que ocorram 320 novas 
infecções por dia.

Em relação à área de emprego e 
recursos produtivos, é preciso ter em 
conta que, no que diz respeito ao mer-
cado laboral, apenas 10,9% equivale 
a um emprego formal (4,1% no sec-
tor público e 6,9% no sector privado). 
Apesar das mulheres serem as que 
mais participam no mercado de traba-
lho, com uma percentagem de 85,5%, 
a sua taxa de desemprego (>15 anos) 
é de 21,8%, das quais 32,5% residem 
na zona urbana e 17,4% na zona rural. 
Os agregados familiares chefiados por 
mulheres correspondem a 18,2%, dos 
quais 57,8% vivem em pobreza absolu-
ta. Estas correspondem ainda a 82,3% 
das que trabalham por conta própria 
sem empregados, sendo o seu princi-
pal ramo de actividade a agricultura, 
silvicultura e pesca (78,7%).

Com relação ao acesso a recursos, 
as mulheres (entre os 15 e os 49 anos) 
detêm apenas 14% da posse exclusiva 
de casas e 13% da posse de terra. Em 
termos de controlo do rendimento, 
46% das mulheres que trabalham de-
cidem como usar os seus rendimentos 
e 37% decidem com os seus esposos. 

1 O facto da cobertura dos Serviços de Partos Institucionais ter aumentado de 55% (2011) para 71% 
(2014) teve impacto na redução desta taxa.



Boas práticas nas 
cidades de Maputo, 
Matola, Beira e Chimoio

Igualdade de género 
em Moçambique

14

Apesar de ter vindo a aumentar, ape-
nas 20% das mulheres tem acesso a 
créditos formais, o que justifica o facto 
dos sistemas informais de poupança e 
crédito serem os principais meios de 
acesso a crédito.

A participação de mulheres em pos-
tos de tomada de decisão na Função 
Pública é a área de maior sucesso em 
relação à igualdade de género, tendo 
os números vindo a aumentar ao lon-
go dos anos. No que diz respeito ao 
Poder Executivo, há 32% de ministras, 
44% de vice-ministras, 32% de direc-
toras nacionais, 36,3% de governado-
ras, 17,5% de directoras provinciais, 
32,2% de administradoras distritais, 
9,4% de presidentes de municípios e 
37,6% de membros em assembleias 
municipais. O Poder Legislativo conta 
com 1 presidente da Assembleia da Re-
pública, 38,8% de deputadas, 10% de 
presidentes de assembleias provinciais 
e 34,8% de membros de assembleias 
municipais. Por fim, o Poder Judiciário 
tem 33.3% de procuradoras gerais ad-
juntas, 22% de juízas conselheiras do 
Tribunal Supremo e 30,5% de juízas. 
No entanto, a percentagem de mulhe-
res nesta área é ainda bastante inferior 
à dos homens, sendo que a maioria de-
las encontra-se nos postos mais baixos 
da escala hierárquica tendo, desta for-
ma, uma remuneração média inferior à 
dos homens.

Por último, a área dos aspectos so-
cioculturais é a que, de longe, apresen-
ta mais desafios, principalmente por 
estar relacionada a questões culturais 
e a mudanças de comportamento e ati-
tudes. Nas zonas urbanas, 11,5% das 
raparigas menores de 15 anos e 36,1% 
das menores de 18 anos já estão casa-
das. Nas zonas rurais, as percentagens 
aumentam, sendo 16,1% para as rapa-

rigas menores de 15 anos e 55,7% para 
as menores de 18 anos. De acordo com 
a legislação em curso, a maior parte 
destes casos configuram uniões força-
das ou, como são geralmente chama-
dos, casamentos prematuros. Este tipo 
de união impacta de várias maneiras 
a vida da rapariga, principalmente na 
sua saúde (maior risco de mortalidade 
materna, de fístula obstétrica, de mor-
talidade infantil e má nutrição) e na 
sua vida social (falta de poder de ne-
gociação em relação a relações sexuais 
e gravidez, vulnerabilidade a infecções 
de transmissão sexual, abandono esco-
lar, vulnerabilidade ao trabalho infantil, 
dependência económica e vulnerabili-
dade a abusos e violência doméstica).

Uma das maiores preocupações nos 
aspectos socioculturais é a questão da 
violência doméstica. Apesar da existên-
cia de uma lei e de vários mecanismos 
de apoio, 33% das mulheres afirma ter 
sido vítima de violência física desde os 
15 anos de idade. O principal abusador 
tende a ser alguém com quem elas têm 
ou tiveram um relacionamento amoro-
so (actual parceiro (62%) e ex-parceiro 
(21%)). Apesar das altas taxas de vio-
lência contra a mulher, que abarcam a 
faixa etária de 20-24 anos e tendem a 
ser superiores nas zonas urbanas, ape-
nas 9 casos por cada 10,000 pessoas é 
reportado. Em relação à violência sexu-
al, 12% das mulheres declaram ter sido 
forçadas a ter relações sexuais pelo 
menos uma vez na sua vida, das quais 
59% nunca denunciaram, pediram aju-
da ou comentaram com ninguém. To-
dos estes aspectos - uniões forçadas e 
violência doméstica - influenciam no 
acesso das mulheres aos postos de po-
der na vida social, económica e políti-
ca, no acesso e controle de recursos e 
ao emprego formal e digno.
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A afirmação que dá título a este 
texto, “Não há desenvolvimento sem 
conhecimento!”, proferida pela repre-
sentante de uma das associações envol-
vidas no presente projecto, refere-se a 
um dos principais direitos das mulhe-
res, a educação. Com conhecimento, 
as mulheres ganham independência 
económica, poder de decidir por si e 
a possibilidade de acesso a melhores 
cargos no mercado de trabalho. O aces-
so à educação e à informação ajuda, 
também, na redução de casamentos 
prematuros e de gravidezes na ado-
lescência, dois problemas que, como 
as estatísticas ilustram, afectam ainda 
bastante a vida de jovens mulheres. 
Neste sentido, as actividades e acções 
implementadas pelas 7 associações e 
3 redes - espalhadas pelas províncias 
de Maputo, Manica e Sofala - que fize-
ram parte do projecto Fortalecimento 
das iniciativas locais para uma maior 
Igualdade de Género, contribuíram, 
cada uma à sua maneira, para reverter 
o cenário actual relativamente à situa-
ção das mulheres e raparigas em áreas 
diversas como a educação, sociocul-
tural, a saúde e a económica, indo ao 
encontro daquilo que são as principais 
políticas e estratégias nacionais. 

Algumas destas actividades estão 
ligadas a mudanças de comportamen-
to e de atitudes, sendo os seus resulta-
dos difíceis de medir. No entanto, com 
a realização de palestras, formações, 
debates, peças de teatro e distribuição 
de panfletos sobre temas como os ca-
samentos precoces, a saúde sexual e 
reprodutiva e a violência doméstica, 
as comunidades puderam ter acesso a 
informação sobre mecanismos legais 
(leis) e serviços de apoio (aconselha-
mento jurídico e psicossocial, visitas 
domiciliárias e atendimento e enca-
minhamento de casos de violência do-

méstica, pensão de alimentos, acesso 
à terra, entre outros). Uma vez que, 
como afirmou a representante de uma 
das associações, a principal barreira 
que as mulheres enfrentam é o medo, 
estas actividades impulsionaram e de-
ram força às mulheres para denuncia-
rem casos de violência doméstica. 

Outras actividades que foram im-
plementadas pelas associações, como 
a criação de grupos de poupança e de 
auto-ajuda, a realização de feiras para 
expor e vender produtos e os cursos 
de corte e costura, promoveram resul-
tados mais visíveis, na medida em que 
possibilitaram, entre outros, o acesso 
das mulheres ao crédito, a uma acti-
vidade remunerada e a rendimentos 
fixos. Isto permitiu também que as mu-
lheres envolvidas nas actividades con-
quistassem independência financeira, 
poder de decisão em relação aos seus 
gastos e à gestão dos seus negócios.

Estas iniciativas, acções e activida-
des, quando coordenadas em conjunto 
e envolvendo as lideranças comunitá-
rias, as instituições públicas e as orga-
nizações da sociedade civil - o que vem 
sendo feito pela maior parte das asso-
ciações incluídas no projecto -, possi-
bilitam um maior alcance, uma rápida 
identificação dos principais problemas 
que as comunidades enfrentam e me-
lhores resultados.

Fontes:
- Colectânea Nacional de Estatísticas de Género 

2016, Ministério do Género, Criança e Acção 
Social

- Perfil de Género de Moçambique, Ministério do 
Género, Criança e Acção Social, 2016

- Mulheres e Homens nos órgãos de Poder e To-
mada de Decisão e noutras profissões 2017, 
Ministério do Género, Criança e Acção Social

- Situação das Mulheres e Raparigas em Moçam-
bique, 2005-2015, Principais Constatações, Fó-
rum Mulher, 2016.
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Importância da igualdade de 
género
A Igualdade de género – que pressupõe 
a ausência de discriminação com base 
no sexo e direitos e oportunidades iguais 
para homens e mulheres - e o empodera-
mento das mulheres - que significa dar 
poder e dignidade às mulheres, assim 
como também a liberdade de decidir e 
controlar o seu próprio destino - têm sido 
uma prioridade para o Estado Moçambi-
cano, mesmo antes da IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher (mais conhecida 
como Conferência de Beijing, que se reali-
zou em 1995). A Constituição da Repúbli-
ca de 2004, nos artigos 36 e 122, defende 
que o homem e a mulher são iguais pe-
rante a lei em todos os domínios da vida’’ 
e que “O Estado promove, apoia e valori-
za o desenvolvimento da mulher e incen-
tiva o seu papel crescente na sociedade, 
em todas as esferas da actividade política, 
económica, social e cultural do país”.

Desta forma, tem a igualdade de géne-
ro e o empoderamento da mulher como 
objectivos explícitos da sua estratégia 
de desenvolvimento, argumentando ser 
um pré-requisito para atingir os objec-
tivos de redução da pobreza, conforme 
estabelecido no objectivo 5 dos Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentáveis, 
alcançar a igualdade de género e empo-
derar todas as mulheres e raparigas.

Tipos de empoderamento
A questão da igualdade de género está 
intrinsecamente ligada ao empodera-
mento da mulher, pois ambos consti-
tuem um mecanismo do Governo que 
favorece a emancipação individual e a 
consciência colectiva necessárias para 
a superação da dependência social.

Friedmann (1996)1 afirma que em-
poderamento “é todo acréscimo de 
poder que, induzido ou conquistado, 
permite aos indivíduos ou unidades 
familiares aumentarem a eficácia do 
seu exercício de cidadania”. Ele aponta 
três tipos de empoderamento, nomea-
damente o social, o político e o econó-
mico. O empoderamento económico 
refere-se ao acesso a certas “bases” de 
produção doméstica, como informa-
ção, conhecimento, técnicas e recursos 
financeiros. O acesso à informação é 
extremamente importante para o exer-
cício da cidadania e para se conhece-
rem os direitos e deveres de forma a 
lutar pela emancipação da mulher na 
sociedade. O empoderamento político 
diz respeito ao poder de voz e de acção 
colectiva, processo pelo qual são toma-
das as decisões e à maior participação 
da mulher no âmbito político, inclusive 
no acesso a cargos de representação e 
direcção. O empoderamento psicosso-
cial está ligado ao despertar da cons-

Igualdade de género 
para o desenvolvimento 
socioeconómico do País

Editado por Direcção do Género, Criança e 
Acção Social da Cidade de Maputo

1 FRIEDMANN, J. (1996). Empowerment: uma política de desenvolvimento alternativo. Celta: Oeiras.
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ciência em relação à sua autonomia, o 
que significa conhecer os seus direitos 
e deveres, e envolve auto-estima e au-
toconfiança (estar segura e consciente 
das suas acções). Envolve também o 
controle sobre a sua própria sexualida-
de (por exemplo, negociar o sexo segu-
ro), sobre a reprodução e sobre a sua 
segurança pessoal.

Género e desenvolvimento
O empoderamento económico é con-
siderado um assunto crucial desde a 
Conferência de Beijing, onde foi defini-
do como uma das doze áreas críticas. 
Ali se reforçou também a ideia de que 
não há ”economia Inteligente” sem 
igualdade de género e empoderamento 
da mulher, pois existem evidências que 
investimentos no acesso e controlo de 
recursos económicos, pelas mulheres, 
resultam na melhoria da sua qualida-
de de vida, das famílias e das comuni-
dades. Ele é importante na redução da 
pobreza, contribui para o crescimento 
da economia, trazendo ganhos para 
a sociedade, incrementa as despesas 
para o bem-estar da família e contribui 
para a boa governação.
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O presente documento visa elucidar 
sobre as consequências do abando-
no escolar para o desenvolvimento da 
mulher, numa altura em que o país tem 
adotado diversas políticas com o objec-
tivo de promover a igualdade de géne-
ro e garantir os direitos da mulher de 
uma forma geral. Importa referir que, 
dentre as várias acções, o sector de 
Educação tem um papel predominante 
neste aspecto, pois uma rapariga for-
mada tem maiores chances de ser uma 
mulher empoderada e com capacida-
des de negociar e tomar decisões futu-
ramente. Para o efeito, antes devemos 
tomar em conta as causas que fazem 
com que estas raparigas abandonem a 
escola e posteriormente falar das res-
pectivas consequências. São apontadas 
como causas que motivam o abono es-
colar a pobreza, questões familiares e 
culturais, o desinteresse, a preguiça e a 
falta de vontade por parte dos alunos, 
a falta de clareza por parte dos alunos 
quanto ao papel da Escola, a gravidez 
precoce, os casamentos prematuros, 
as fragilidades no sistema nacional de 
ensino e a falta de acompanhamento 

por parte dos pais e encarregados de 
educação.

É importante não olhar para estes 
factores de forma isolada, pois muitos 
deles estão interligados. A pobreza, 
por exemplo, condiciona a continui-
dade dos estudos, pois por mais que a 
aluna queira continuar os estudos, os 
pais não têm condições de os custear. 
Isto leva a que crianças que vivem na 
pobreza tenham uma menor probabili-
dade de completar a escolaridade. Tam-
bém as questões familiares e culturais 
fazem com que as raparigas parem de 
estudar e se submetam a uma gravidez 
precoce ou casamentos prematuros.

Várias são as consequências resul-
tantes do abandono escolar e que afec-
tam diretamente o desenvolvimento 
do nosso país, de uma forma geral, e na 
vida das mulheres, de uma forma par-
ticular. 

A consequência imediata é a pobre-
za individual e familiar, pois mulheres 
com baixo grau académico dificilmente 
conseguem boas colocações no mer-
cado de emprego. Este facto, por sua 
vez, pode levar a uma dependência e 

O abandono escolar como barreira ao 
desenvolvimento da Mulher
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falta de poder de decisão, assim como 
também desenvolver uma fragilidade 
social e económica. As crianças podem 
apresentar também um nível de vida 
deficitário devido à incapacidade das 
mães em suprir com as necessidades 
básicas das mesmas. 

Relacionado ao baixo grau acadé-
mico, o aumento de mulheres nas ac-
tividades informais e em empregos 
com remuneração baixa (emprega-
das domésticas, vendedoras de esta-
belecimentos, entre outras) é outra 
consequência do abandono escolar. 
O empoderamento fica, desta forma, 
comprometido pois a mulher fica sem 
capacidade de decisão sobre aspectos 
que considera importantes para a sua 
vida e dificilmente poderá lutar pela 
igualdade de género, bem como pelos 
seus direitos. 

Uma consequência que merece 
atenção é a questão da prostituição, 
pois sem meios para ter um trabalho 
formal e bem remunerado, muitas mu-
lheres recorrem a esta via para obter 
dinheiro.

De uma forma geral, o abandono 
escolar é uma barreira muito grande 
para a vida de qualquer indivíduo, mas 
particularmente para as mulheres as 
consequências são mais graves. A sub-
missão e a dependência dificultam a 
luta pela igualdade de género pois sem 
escolaridade esta mulher não tem ca-
pacidade de negociar e tomar decisões, 
assim como competitividade suficien-
te para aceder a cargos de confiança e 
melhores empregos.

Cabe ao sector de Educação e Desen-
volvimento Humano continuar a traçar 
políticas que visem garantir a perma-
nência da rapariga na escola, mostran-
do a importância da educação para o 
futuro das mesmas a partir de campa-

nhas de sensibilização envolvendo os 
conselhos de Escola, pais e encarrega-
dos de Educação, comunidade, líderes 
comunitários e líderes religiosos. Ao 
nível da Escola, é imperativo continu-
ar a colocar na agenda das reuniões de 
turma temas de empoderamento e de 
encorajamento sobre a importância da 
educação da rapariga e partilhar histó-
rias de sucesso de mulheres que ocu-
pam cargos importantes nas diversas 
áreas de trabalho, de modo a que esta 
tenha referência de mulheres de suces-
so em quem se espelhar futuramente. 
O papel dos pais e encarregados de 
educação é crucial neste processo, pois 
a motivação e o acompanhamento de-
vem começar a nível familiar, visto que 
todos os intervenientes têm uma gran-
de responsabilidade.
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A Direcção Provincial do Trabalho, Em-
prego e Segurança Social de Sofala criou 
a unidade de género em 2012, respon-
dendo à Estratégia de Género na Função 
Pública de 2009-2013, aprovada pelo 
Conselho de Ministros na 7ª Secção 
Ordinária de 31 de Março de 2009. A 
criação desta unidade, a nível das direc-
ções provinciais, foi uma orientação do 
Ministério do Trabalho, devido à desi-
gualdade entre os direitos da mulher e 
do homem durante a execução das acti-
vidades a nível institucional.

A visão desta unidade é a de garan-
tir as condições de exercício de direitos 
à igualdade de oportunidade e de tra-
tamento e não discriminação com base 
no sexo. A sua missão consiste em, 
através da integração da dimensão de 
igualdade e de equidade de género, em 
todas as suas fases e de iniciativas coe-
rentes e complementares direcionadas 
para áreas consideradas estratégicas, 
corrigir as desigualdades existentes na 
função pública e fazer de cada funcio-
nário um agente para a igualdade nos 
serviços que presta à colectividade.

É de salientar que, desde a imple-
mentação da Estratégia de Género na 
Função Pública, tem se verificado me-
lhorias nas relações de género a nível 
da Direcção Provincial do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, no con-
texto específico de trabalho. Estas 
melhorias podem ser percebidas, por 

exemplo, na integração de género, uma 
vez que as mulheres apresentam hoje 
as mesmas oportunidades que os ho-
mens na política laboral.

A nível da Direcção e Chefia, exis-
tem mulheres a exercer funções de Di-
recção e Chefia em igual número ao dos 
homens, o que evidencia a participação 
das mulheres em tomadas de decisão. 
Esta distribuição acontece em todos os 
sectores de trabalho, nomeadamente 
os Departamentos, as Repartições e as 
Secções. Anteriormente, tal não acon-
tecia. Existiam departamentos só com 
funcionários de sexo masculino e a 
justificação era a de que, pela natureza 
de trabalho, as mulheres não podiam 
exercer aquela actividade.

Neste sentido, podemos dizer que 
existe nesta Direcção uma preocupa-
ção em implementar internamente a 
igualdade de género. A título de exem-
plo, a nível do Sector de Recursos Hu-
manos, quando se fazem os actos admi-
nistrativos no geral (como promoções, 
progressões e mudanças de carreira), 
um dos pontos essenciais é que um 
número igual de funcionários homens 
e mulheres beneficiem dos direitos aci-
ma mencionados. 

Por fim, podemos dizer que esta-
mos no caminho certo em relação aos 
resultados esperados da Direcção Pro-
vincial do Trabalho, Emprego e Segu-
rança Social de Sofala. 

A igualdade de género no âmbito das 
relações laborais:

boas práticas da DPTESS da Beira
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Em Moçambique, reconhece-se a vio-
lência doméstica contra as mulheres 
como um problema público. Como 
tal, a Lei Sobre a Violência Domésti-
ca Praticada Contra a Mulher (Lei nº 
29/2009) surge na senda dos compro-
missos assumidos pelo Estado moçam-
bicano ao ratificar, dentre vários ins-
trumentos internacionais, a Convenção 
para a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher (CE-
DAW), o Protocolo à Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos sobre os 
Direitos da Mulher em África, através 
do desenho de acções concretas para 
a materialização destes compromissos. 
A nível nacional, os Planos Nacionais 
para o Avanço da Mulher (2002-2006, 
2007-2009 e 2010-2014) e o Plano 
Nacional de Acção Para Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher 
(2008-2012) têm como objectivos a 
expansão e melhoria dos serviços pres-
tados às mulheres vítimas de violência, 
incluindo os serviços de assistência 
médica, jurídica e psicológica, numa 
coordenação multissectorial e integra-
da destes serviços, de forma a fornecer 
uma resposta atempada e sustentável 
às vítimas.

A violência, em especial a doméstica, 
é uma realidade que necessita de uma 
abordagem global e integrada. Intervir 
em situações de violência não é tarefa 
exclusiva das esferas jurídica, policial e 

psicossocial, mas é também da área de 
saúde, pois há sofrimentos e doenças 
que acometem as vítimas de violência, 
alterando o seu estado de saúde. Se 
este estado de doença não for imedia-
tamente tratado ou prevenido, pode 
levar ao aparecimento de outras do-
enças ainda mais graves, muitas delas 
crónicas. Atender mulheres e crianças 
vítimas de violência é zelar pelo gozo 
dos seus Direitos Humanos e valorizar, 
no espaço da Saúde, a realização des-
ses Direitos. Promover os Direitos Hu-
manos é neste caso, a melhor forma de 
garantir a saúde e os profissionais de 
saúde estão numa posição privilegiada 
para esta tarefa.

O Protocolo de Atendimento às Víti-
mas de Violência assenta na aplicação 
dos preceitos éticos, no atendimento 
respeitoso e cordial e na percepção 
dos utentes como um ser integral. O 
atendimento integrado, que envolve 
as áreas clínica, psicológica, médico–
legal e jurídica, consiste em instituir 
o tratamento físico de acordo com o 
diagnóstico; encaminhar a vítima com 
o respectivo processo/livro de registo 
para o gabinete do psicólogo/a ou psi-
quiatra; o/a psicólogo/a ou psiquiatra 
deve fazer uma sessão terapêutica no 
mesmo dia e decidir com a vítima a(s) 
próxima(s) sessões; encorajar a vítima 
a participar nas sessões terapêuticas 
e outros serviços de apoio psicológi-

Protocolo de atendimento às vitimas de violência
Boas Práticas da DPS de Chimoio
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cos ou nas organizações/serviços que 
prestam apoio à comunidade durante 
os seis (6) meses seguintes; aconselhá-
la a denunciar o caso às autoridades 
policiais, pois a agressão é um crime 
punido por lei; caso seja uma pessoa 
menor de idade, o/a trabalhador/a de 
saúde deve comunicar o facto às auto-
ridades policiais; elaborar um relatório 
médico-legal destinado às autoridades 
policiais e estabelecer uma comunica-
ção regular com as autoridades para 
fazer o seguimento dos casos. 

As características do atendimento 
integrado às vítimas de violência sexu-
al incluem a atenção focada no utente, 
os serviços necessários providenciados 
em simultâneo, a articulação entre os 
serviços, a aplicação da Ética e Deonto-
logia profissional, o apoio Psicossocial 
e os serviços clínicos, de laboratório e 
Medicina Legal. Quanto mais vezes ou 
dias a vítima de violência for solicitada 
a dirigir-se à Unidade Sanitária, maior 
o risco de interromper/abandonar o 
tratamento. Neste sentido, sempre que 
possível, as vítimas devem receber o 
pacote completo de serviços, no mes-
mo dia, pela mesma equipa.

O papel das Unidades Sanitárias é 
o de identificar e tratar as lesões, apli-
car as profilaxias necessárias, orientar 
sobre como gerir o trauma e o relacio-
namento com o agressor e encaminhar 
para apoio psicossocial e jurídico.

Os profissionais de saúde devem 
ter atitude de apoio e nunca de críti-
ca, serem sensíveis e compreensivos, 
trabalhar em coordenação com outros 
parceiros envolvidos na assistência 
das vítimas, tanto do governo como da 
sociedade civil e sempre que possível, 
devem assegurar a presença de profis-
sionais da saúde mental e agentes da 
polícia.

As boas práticas do protocolo de 
atendimento às vítimas de violência 
incluem o envolvimento Comunitário 
e das OCB’s, a capacitação do Pessoal, 
a coordenação Multisectorial e o teste 
de HIV/SIDA que é feito a todas as pa-
cientes. Qualquer que seja a “porta de 
entrada”, é importante assegurar que o 
atendimento à vítima de violência seja 
com base na observância do respeito 
pela dignidade, pela sua privacidade, 
pela sua vontade e expectativas, quan-
do não contrárias à lei e à justiça, à in-
formação sobre o que prescreve a lei 
no caso que lhe diz respeito, sabendo 
que uma vítima só pode fazer escolhas 
conscientes quando bem informada 
e à sua segurança física. O estabeleci-
mento de parcerias entre instituições 
e organizações da sociedade civil é 
considerado condição prioritária para 
o bom funcionamento do atendimen-
to integrado. Os instrumentos legais 
devem ser conhecidos por todas as 
pessoas que realizam atendimento 
(embora com variações em termos de 
profundidade), assim como a identifi-
cação dos sinais (físicos e psicológicos) 
da violência.  
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A Geração Biz é um programa do Gover-
no de Moçambique e do Fundo das Na-
ções Unidas para a População (UNFPA) 
que visa divulgar mensagens de sensi-
bilização aos adolescentes e jovens so-
bre Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) e 
HIV/Sida. Uma sensibilização sem dis-
tinção, isto é, para rapazes e raparigas 
dos 10 aos 24 anos de idade que tem 

em vista a sua consciencialização para 
a redução dos índices de contaminação 
pelo vírus do HIV, assim como para ga-
rantir uma vida saudável. 

Tomando em consideração que a 
rapariga é a maioria da população mo-
çambicana e a que mais sofre com difi-
culdade no acesso à informação e edu-
cação, o programa Geração Biz aprovou 

Boas práticas do Menina Biz no 
âmbito do programa Geração Biz

25
João Luís Nhamadinha 

Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Sofala
– Chefe da Repartição Provincial de Planificação
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um Sub Programa denominado Menina 
Biz. Este Sub Programa trabalha espe-
cificamente com a rapariga na dissemi-
nação de mensagens de sensibilização 
sobre SSR e HIV/Sida através da prática 
desportiva. Para além disso, promove o 
empoderamento da rapariga, visando 
o fortalecimento dos seus conhecimen-
tos e capacidades em relação ao acesso 
e uso dos serviços de SSR. 

Na sua essência, o programa Me-
nina Biz apoia o desenvolvimento de 
competências nas raparigas vulnerá-
veis em áreas como a comunicação, 
participação, saúde, direitos sexuais 
e reprodutivos, negociação e direitos 
humanos. A abordagem usada inclui 
espaços seguros, que permitem a con-
fidencialidade e solidariedade entre 
raparigas.

Tendo em conta que a comunicação 
entre diferentes faixas etárias pode, em 
algum momento, ser dificultada devido 
a tabus culturais, optou-se pela disse-
minação das mensagens entre os pró-
prios jovens. E a melhor maneira que 
se encontrou para o fazer foi através de 
práticas desportivas como o futebol, o 
basquetebol, o atletismo e o voleibol, 
uma vez que estas possibilitam um 
aglomerado de pessoas, o que por sua 
vez permite a passagem de mensagens 
de forma fácil, assim como também aos 
assistentes e praticantes.

Assim, o Sub Programa Menina Biz 
foi implementado na Província de So-
fala entre 2009 e 2014, no período de 
férias escolares. Para tal, foram identi-
ficados grupos ou núcleos desportivos 
nas zonas, criadas equipas femininas 
de acordo com cada modalidade des-
portiva e organizados calendários de 
jogos. Durante os jogos, activistas for-
mados passavam mensagens sobre 

prevenção do HIV/SIDA para a plateia, 
focando nas raparigas. Ao final dos jo-
gos realizados, a classificação das me-
lhores equipes era publicada.

Durante a implementação do pro-
grama, foram realizados 37 torneios 
desportivos, dos quais 24 na modali-
dade de futebol, 9 de atletismo e 4 de 
basquetebol, tendo sido sensibilizadas 
de forma directa um total de 7.870 
atletas.

A partir desta iniciativa, a Asso-
ciação Provincial de Futebol de Sofala 
oficializou em 2013 a prática regular 
de campeonatos provinciais de fute-
bol feminino, com o envolvimento de 
equipas de alta competição e também 
de bairros, ocupando assim da melhor 
maneira os tempos livres das jovens no 
período de férias escolares.

Reconhecendo o contributo do pro-
grama para a sociedade, o governo, 
através da Direcção Provincial da Ju-
ventude e Desportos de Sofala, atribuiu 
aos activistas do Programa Geração Biz 
um financiamento para os seus projec-
tos, além de acções de capacitação em 
gestão de projectos. Foram financia-
dos, no âmbito do Fundo de Apoio às 
Iniciativas Juvenis (FAIJ), a Associação 
Geração Biz de Cheringoma e uma ini-
ciativa individual do Activista do Dis-
trito de Nhamatanda. Na mesma senda 
de reconhecimento, 50 activistas dos 
Distritos da Beira e Nhamatanda, dois 
quais 25 raparigas, beneficiaram de 
isenção de taxas de matrícula.

É de realçar, por fim, que o Inquérito 
Nacional sobre o SIDA 2009 (INSIDA) 
referenciou que o Programa Geração 
Biz é um dos programas de prevenção 
mais conhecidos do país, constituindo 
assim a fonte primária de informação 
para a mudança de comportamento.
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Em Moçambique, grande parte das mu-
lheres nunca entrará em contacto com o 
sistema jurídico formal. Uma vez que é 
difícil aplicar normas de direitos huma-
nos reconhecidas constitucionalmente 
a sistemas jurídicos informais, esses sis-
temas raras vezes asseguram o direito 
da mulher à igualdade concreta.

Os primeiros marcos da legislação 
sobre os direitos humanos das mulhe-
res em Moçambique datam da primeira 
Constituição da República de Moçam-
bique (CRM) de 1975, que estabelecia 
que:

“homens e mulheres devem ser iguais 
perante a lei em todas as esferas da vida 
política, económica, social e cultural.”

Esse princípio de igualdade tam-
bém foi consagrado nas CRM de 1990 e 
2004. De referir também que o Estado 
moçambicano adoptou algumas medi-
das em relação ao quadro legal, como 
por exemplo a criação do Ministério do 
Género, Criança e Acção Social, que tem 
como competência zelar pelas questões 
de género; a criação de Planos quinque-
nais, onde a questão de género e pro-
tecção da mulher constitui um aspecto 
importante a se ter em conta nas áreas 
de protecção, saúde, educação, etc.; a 
criação de Gabinetes de Atendimento à 
Mulher e Criança Vítimas de Violência 
Doméstica; a aprovação da Lei sobre a 
Violência Doméstica praticada contra 
a Mulher (Lei nº 29/2008, de 29 de Se-

tembro); a adopção do Plano Nacional 
de Prevenção e Combate à Violência 
contra a Mulher (2008-2012) e a elabo-
ração da proposta do Mecanismo Mul-
tissectorial de Atendimento Integrado 
para as Vítimas de Violência Doméstica.

No entanto, o acesso das mulheres 
à justiça é ainda bastante deficitário, 
na medida em que existe um desiqui-
líbrio de poder entre mulheres e ho-
mens. Assim sendo, os Estados têm o 
dever de domesticar os instrumentos 
internacionais de defesa dos direitos 
humanos das mulheres, tanto no do-
mínio público como no privado. É no 
âmbito deste dever que o Estado mo-
çambicano aprovou normas e criou 
instituições, programas de protecção 
dos direitos da mulher, em particular 
a protecção contra a violência basea-
da no género.

Desafios do acesso à justiça
Pese embora esteja previsto o princípio 
da igualdade e da não discriminação na 
Constituição da República de Moçam-
bique, na prática essa igualdade formal 
não é suficiente para garantir a plena 
fruição, pelas mulheres, dos direitos de 
que são detentoras. Isto acontece por-
que o aparato judicial não reconhece a 
desigualdade que existe entre estas e 
os homens, e portanto, não possui me-
canismos que contemplem e superem 
essas desigualdades, minimizando os 

O acesso das mulheres à 
justiça em Moçambique

Laura Guinda Cardoso
Funcionária do Ministério da Justiça e 

Coordenadora do Departamento de Formação e 
Estágio no IPAJ, Delegação da Cidade de Maputo
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seus efeitos sobre o acesso das mulhe-
res à justiça.

Embora exista um quadro legal que 
estabelece o acesso à justiça, e apesar 
de existirem instituições que visam 
assegurar a protecção dos direitos da 
mulher (Ministério da Mulher e Acção 
Social, Gabinetes de Atendimento à 
Mulher e Crianças Vítimas de Violên-
cia Doméstica, Instituto de Patrocínio e 
Assistência Jurídica (IPAJ) e organiza-
ções da sociedade civil (MULEIDE, Liga 
dos Direitos Humanos, AMMCJ, WLSA, 
Fórum Mulher, entre outros)), o acesso 
à justiça enfrenta vários desafios.

Em primeiro lugar está o desco-
nhecimento. As mulheres, que são a 
maioria da população moçambicana, 
apresentam altas taxas de analfabe-
tismo e níveis de acesso à informação 
e educação relativamente mais baixos 
que os homens. As práticas culturais, 
a desigualdade de género, a falta de 
acesso aos recursos e outros factores 

sociais, económicos e políticos limitam 
o seu nível de conhecimento sobre os 
seus direitos, o que obstaculiza o aces-
so à justiça, uma vez que não é possível 
reivindicar algo que se desconhece.

O desconhecimento, por parte das 
mulheres, acerca dos seus direitos é 
maior em relação aos homens, em vir-
tude da exclusão e violência que viven-
ciam quotidianamente e que acabam 
por afastá-las de informações que lhes 
permitiriam compreender a amplitude 
da problemática. Também é maior a 
descrença e o distanciamento das mu-
lheres em relação ao judiciário, pois 
este é tido ainda como sendo histori-
camente masculino, em muitos casos 
continuando a perpetuar uma visão 
estereotipada e preconceituosa sobre 
os papéis femininos e masculinos na 
sociedade.

A par do desconhecimento, existe 
também a descrença no judiciário. O 
complicado aparato judicial, seus pra-
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zos e formalidades e o número cada vez 
maior de processos, que são incompa-
tíveis com os recursos disponíveis para 
a solução, e a demora cada vez maior 
para a obtenção de uma decisão, aca-
bam produzindo na população, em 
particular nas mulheres, a ideia de que 
a justiça não é eficiente e que não al-
cança o desejado.

Atrelada a estes dois factores está 
a ideia mercantilista que se tem do 
judiciário. Embora exista o IPAJ que 
presta assistência jurídica, o número 
de Defensores Públicos à disposição é 
bastante insuficiente para fazer face ao 
elevado número de assistidos que não 
podem arcar com os honorários. 

O judiciário encontra-se distan-
te das populações, em particular das 
mulheres, tanto do ponto de vista ge-
ográfico como institucionalmente, o 
que intensifica o problema do acesso 
à justiça. Para além do distanciamento 
em termos físicos, existe um distan-

ciamento institucional do judiciário, 
pois desde o estilo de arquitectura dos 
tribunais até à linguagem usada e às 
vestimentas adoptadas, tudo concorre 
para promover o distanciamento, pois 
mantêm os actores jurídicos (juízes, 
advogados, oficiais de diligências) cada 
vez mais afastados dos “usuários” do 
judiciário.

Possíveis medidas que podem con-
tribuir para o aumento do acesso à jus-
tiça por parte das mulheres são, entre 
outros, a garantia do tratamento justo 
e igualitário por parte dos operadores 
do Direito; o reconhecimento da condi-
ção peculiar da mulher enquanto sujei-
to de direitos e a divulgação dos mes-
mos; a garantia do acesso à informação 
sobre o processo e a intensificação de 
acções de sensibilização dos líderes co-
munitários, com vista à transformação 
de práticas prejudiciais e uma mudan-
ça social onde as crenças são alteradas, 
promovendo um diálogo contínuo.
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O INSTRUMENTO DE 
APOIO A TERCEIROS

Ilaria Bracchetti – Coordenadora do projecto

As causas mais profundas da violência 
de género residem nos aspectos liga-
dos à cultura e à tradição num determi-
nado contexto. A luta contra a violência 
necessita, portanto, de um diálogo po-
lítico e civil, a nível institucional, em re-
lação aos temas das reformas por uma 
plena implementação das normas e dos 
standards sobre os direitos humanos 
das mulheres, assim como uma imple-
mentação articulada de leis e políticas 
pelas autoridades a todos os níveis.

Um papel fundamental no diálogo 
em prol do respeito pelos direitos hu-
manos das mulheres é o da sociedade 
civil que, em Moçambique, é caracteri-
zada por uma ampla diversidade de or-
ganizações e com nível de estruturação 
também diversificado.

A maioria das OCBs são pequenas 
e em muitos casos têm pouco domínio 
dos conhecimentos técnicos especiali-
zados, mas a sua importância na socie-
dade civil é relevante pela sua capaci-
dade de responder às necessidades e 
problemas enfrentados directamente 
pela população vulnerável, rural e ur-
bana, a nível comunitário.

Por outro lado, o papel de coordena-
ção e articulação das estruturas inter-
médias é limitado devido à tendência 
das ONGs líderes das plataformas de 
chamar para si o protagonismo das lu-
tas levadas a cabo em nome do grupo, 
com o consequente enfraquecimento 
das mesmas estruturas intermédias.

O projecto, adoptando uma meto-
dologia inclusiva e participativa, visou 
apoiar a sociedade civil no seu papel 
em prol do respeito pelos direitos hu-
manos das mulheres e raparigas, atra-
vés de uma capacitação específica que 
respondesse às necessidades das orga-
nizações de base, propondo um apoio 
descentralizado através do instrumen-
to de apoio financeiro a terceiros com 
base nos conhecimentos das áreas de 
intervenção.

O projecto teve, portanto, como 
ponto de articulação, seja em termos 
de cronograma, como de recursos dis-
ponibilizados, a subvenção de projec-
tos para 7 associações e 3 redes nas 
três províncias (Maputo, Sofala, Mani-
ca) num montante total de 99.684,08 
EUR. 

No âmbito das actividades desen-
volvidas, foram realizadas formações 
temáticas sobre igualdade de género e 
questões culturais e tradicionais, os di-
reitos da mulher no seio da família, da 
comunidade e da sociedade em geral, o 
empoderamento económico e os direi-
tos sexuais e reprodutivos, assim como 
formações sobre a elaboração, gestão 
contabilística e administrativa, moni-
toria e avaliação de projectos e sobre 
o “institucional capacity building” das 
instituições envolvidas (liderança e 
associativismo, trabalho em rede e tra-
balho comunitário). Estas actividades 
visaram fortalecer as capacidades das 
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organizações de base para implemen-
tar os projectos financiados, que entre 
elaboração, implementação, monitoria, 
avaliação e prestação de contas, abran-
geram um período de 20 meses no to-
tal.

As associações e redes envolvidas 
foram responsáveis desde o início, 
após terem sido disponibilizados os co-
nhecimentos e as ferramentas técnicas, 
de desenhar o seu próprio projecto, no 
âmbito do painel de actividades que 
contribuía para alcançar os resultados 
do projecto em geral, nomeadamente 
acções de assistência psicológica e ju-
rídica para as mulheres vítimas de vio-
lência, percursos de empoderamento e 
de cidadania para mulheres e raparigas 
vulneráveis, acções de lobby e sensibi-
lização sobre o novo código penal e as 
leis sobre violência de género e acções 
de lobby e sensibilização sobre temáti-
cas de cidadania e género.

Após a definição dos projectos, ac-
tividades, indicadores e orçamento, 
foram disponibilizados os fundos em 
tranches e as associações e redes res-
ponsabilizaram-se pela implementa-
ção correcta do cronograma, da gestão 
orçamental e da prestação de contas, 
cumprindo com os planos de monitoria 
e apresentando relatórios trimestrais e 
um relatório final de auto-avaliação do 
projecto. Todas as etapas foram acom-
panhadas pelas entidades implemen-
tadoras do projecto, num esquema de 
mentoring e training on the job. 
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Associação Localização Titulo do projecto Componente Período de Valor total da
   de referencia implementação subvenção MZN

CÁ-PAZ Maputo Lhula Wan Sati OCB de base 01.02.2017 -  1,220,014.00
  (Vença Mulher)  31.12.2017  

AVIMAS Maputo Sula Minhembeti OCB de base 01.11.2016 - 770.449,99
  (Limpa as lagrimas)  31.12.2017 

FÓRUM das  Maputo A Voz da Rede Redes e 01.02.2017 - 364,000.00
ONGs da    plataformas 31.12.2017
MATOLA     

ACAMO Beira Percursos de  OCB de base 01.10.2016 -  700,600.00
  empoderamento   30.06.2017
  sobre a violência 
  baseada no género 
  para mulheres e 
  raparigas vulneráveis   

ATETIMA Beira Comunidades Livres  OCB de base 01.11.2016 - 771,774.00
  Da Violência   31.12.2017
  Doméstica    

ANZHATU Beira Agir Para +  OCB de base 01.02.2017 - 374,948.00
  Igualdade De Direito   17.08.2017
  Das Mulheres    

GMPIS Beira Garantindo os direitos Redes e 01.10.2016 - 850,841.00
  das mulheres na  plataformas 31.12.2017
  Província de Sofala    

LeMuSiCa Chimoio Defender e promover  OCB de base 01.11.2016 - 1,400,164.00
  os Direitos das   30.11.2017
  Mulheres e Raparigas     

NHACHA  Chimoio Empoderar as OCB de base 01.03.2017 - 386,100.00
DZAMAI  mulheres e raparigas   31.08.2017
  nos bairros da cidade 
  de Chimoio    

ORAM Chimoio Fortalecimento de  Redes e 01.03.2017 - 581,350.00
  iniciativas Locais para plataformas 30.11.2017
  a Promoção 
  de Género    

Valor total do apoio a terceiro (MZN)    7,420,240.99

Os beneficiários das subvenções foram:
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Catarina Casimiro Trindade

Apresentamos, em seguida, um breve 
resumo do projecto de cada associação 
apoiada e uma contribuição sobre a ex-
periência das pessoas envolvidas nas 
actividades dos projectos realizados.
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37CÁ-PAZ - Associação Moçambicana de Assistência Psi-
cossocial e Empoderamento das Vítimas de Violência.

Província de Maputo   
 Distrito da Matola - Bairro Vale do Infulene

01.02.2017 - 31.12.2017

1,220,014.00 MZN

Lhula Wan Sati (Vença Mulher)

Actividade 1.1 Assistência jurídica para as mulheres e 
raparigas vítimas de violência, encaminha-
mento às portas de entrada ao atendimen-
to legal. 

Actividade 1.2 Formação de Bons Vizinhos e líderes co-
munitários sobre o novo quadro legal da 
violência de género. 

Actividade 1.3 Reprodução e distribuição de brochuras 
sobre a lei nº 29/2009 sobre a violência 
doméstica praticada contra a Mulher. 

Actividade 1.4 Capacitação aos técnicos sociais do mu-
nicípio com vista a uma aproximação e 
responsabilização conjunta dos problemas 
das mulheres e raparigas. 

Actividade 1.5 Debates comunitários radiofónicos sobre a 
violência baseada no género. 

Actividade 2.1 Sensibilização e assistência psicossocial 
às mulheres e raparigas para o acesso aos 
serviços públicos e jurídicos.

Actividade 2.2 Formação de Bons vizinhos e líderes co-
munitários sobre a protecção das mulhe-
res e raparigas em gestão de conflitos na 
comunidade. 

Actividade 2.3 Mediação de conflitos a nível das comuni-
dades e encaminhamento dos casos aos 
serviços de direito (Polícia, Saúde, Tribunal 
e Acção Social).

Entidade 

Zona de implementação 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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38 Tendo em conta a realização das 
diferentes actividades propostas, 
que mudanças concretas o projecto 
trouxe para a comunidade, relativa-
mente à questão da violência contra 
a mulher e rapariga?

Marcelina: Nós trabalhamos como 
facilitadores das comunidades. O que 
sentimos no geral, é que os técnicos 
da CÁ-PAZ já falam, têm opinião. O 
projecto entrou num momento em 
que nós estávamos preocupados em 
reforçar o modelo de Bom Vizinho na 
comunidade. Sentimos que, dentro das 
capacitações que demos, conseguimos 
o número total que queríamos para 
aquela comunidade, que era de cin-
co Bons Vizinhos. Isso foi uma grande 
mudança. A outra mudança foi a liga-
ção entre os Bons Vizinhos e o municí-
pio, uma vez que esta ligação já existe 
com o governo. Fizemos uma capacita-
ção com técnicos do município, o que 
mudou muito o modo de intervenção, 
porque eles tinham muito medo de en-
trar na comunidade, achavam que lhes 
iam exigir comida, mas agora já vão à 
comunidade, trabalham junto com o 
governo, já coordenam as actividades 
connosco. 

Cristina: Na comunidade, as mu-
lheres tinham medo de ir à esquadra, à 
Procuradoria ou ao tribunal porque os 
seus problemas não eram resolvidos. 
Mas com a formação dos Bons Vizi-
nhos, andamos nos quarteirões a fazer 
palestras, a ajudar, conseguimos enca-
minhar os casos para a polícia. Quando 
encaminhamos os casos, eles atendem 
como deve ser. Quando acontece algum 
caso durante a noite e a vítima sente 

que não está segura na casa dela, eu 
acolho na minha casa para, no dia se-
guinte, conversar com o marido e levá-
la ao posto policial. E assim, com as pa-
lestras, as mulheres perceberam que 
violência não é só física, que não dar 
de comer, não conversar, são também 
exemplos de violência. Deste modo, 
apareceram vários casos antigos. Em 
relação aos hospitais, conseguimos 
também que as pessoas fossem lá, sem 
medo, com a colaboração da direcção, 
mostrando que elas têm direito a ser 
atendidas como deve ser. Como Bons 
Vizinhos, ajudamos a comunidade na 
relação com as instituições formais, 
encaminhando os casos e apoiando as 
pessoas. Eu mesma fui ajudada, porque 
sofria violência e consegui ultrapassar 
isso. Posso dizer que, no meu bairro, as 
coisas estão muito bem. E os líderes co-
munitários têm um papel importante, 
porque eles também encaminham as 
mulheres para os Bons Vizinhos. 

Marcelina: Só para reforçar, um do 
grandes impactos deste projecto foi ter 
permitido que ela, que trabalhava sozi-
nha, tivesse um grupo maior, de forma 
a fazer as palestras. Permitiu também 
que o grupo pudesse fazer visitas do-
miciliárias, de forma a descobrir mais 
casos de violência. Desta forma, come-
çaram a aparecer mais pessoas, que se 
sentem mais à vontade com os Bons 
Vizinhos. Outro impacto foi em relação 
à polícia. Quem formou este grupo foi 
o próprio chefe dos serviços da comu-
nidade e, durante as palestras, apare-
ceram muitos casos de criminalidade e 
violência. Sensibilizado com a situação, 
comunicou ao Comando, que alocou 

Entrevista a 
Marcelina (Directora Executiva), 
Cristina (Boa Vizinha) e 
José Castiano (Jurista) 



39mais funcionários do sector na comu-
nidade, reforçando o trabalho. E agora 
está em processo a construção de uma 
esquadra naquela comunidade. Este 
grupo também trabalha directamente 
com a Acção Social, tendo conseguido a 
construção de um hospital no bairro. 

José Castiano: Em relação ao meu 
trabalho, comecei a receber casos que 
vinham do Centro de Atendimento Inte-
grado (CAI). Há casos que não precisam 
passar pelos processos oficiais, conse-
guimos resolver sem ter que chegar ao 
tribunal, como por exemplo a pensão 
de alimentos. Isto é um ganho, porque 
a Procuradoria passa a reconhecer o 
trabalho que fazemos e conseguimos 
despertar as pessoas para os direitos e 
deveres que lhes são concebidos. É um 
ganho porque as pessoas acabam saindo 
do CAI, preferindo o atendimento inte-
gral dentro da comunidade. E aqui, além 
de juristas, temos psicólogos. Se houver 
necessidade, faz-se o encaminhamento 
para os outros serviços, como o tribu-
nal, a escola, o hospital, entre outros, 
porque já estão lá as condições previa-
mente estabelecidas. Se a Procuradoria 
nos manda casos, é porque temos um 
voto de confiança e temos que fazer um 
bom trabalho para não quebrá-lo.

Qual o papel/importância dos 
Bons Vizinhos e dos líderes comuni-
tários na resolução de conflitos e na 
luta contra a violência baseada no 
género?

José Castiano: Os Bons Vizinhos 
são capacitados em matérias ligadas 
à justiça, saúde pública, às funções do 
Procurador, entre outros. Eles são, an-
tes de tudo, quem está na comunidade. 

O Bom Vizinho tem que saber qual é a 
sua função, fazendo uma interligação 
com todas as instâncias formais, estan-
do em contacto directo com os respec-
tivos responsáveis. O Bom Vizinho é 
um elo de ligação entre a comunidade, 
a CÁ-PAZ e os serviços. Havendo este 
elo, ele é capaz de avaliar quais os trâ-
mites que devem ser seguidos. Ele é o 
olho vivo da CÁ-PAZ na comunidade.

Marcelina: A formação deles é mul-
tisectorial. São formados por um Pro-
curador, pela Acção Social, pela Polícia, 
pela Saúde, entre outros profissionais 
do Estado. E todos eles deixam o seu 
contacto telefónico para que os Bons 
Vizinhos os possam contactar sempre 
que encontrem entraves na resolução 
dos casos. Este modelo funciona por-
que é sustentável, não depende da or-
ganização, mas sim da relação com o 
Estado. Reunimos de 3 em 3 meses com 
o grupo para fazer monitoria, para sa-
ber quais são as dificuldades e também 
com os serviços públicos e líderes co-
munitários, para falar sobre as dificul-
dades de resolução dos problemas na 
comunidade e eles devem dar resposta 
imediata. Desta forma, o custo monetá-
rio de implementação também é zero. 
Os serviços públicos têm que respon-
der pelas necessidades das pessoas.

Quais os principais desafios no 
que se refere à continuação das ac-
tividades da associação, na luta con-
tra a violência e pela igualdade de 
género?

Marcelina: Um dos principais de-
safios que nós temos é trabalhar com 
os homens. Fizemos um estudo sobre 
masculinidades que confirmou que, 

CÁ-PAZ
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em relação aos homens agressores, 
muitos sofreram violência na infân-
cia, estiveram na guerra, entre outros 
problemas. Trabalhar com as mulhe-
res é essencial, mas também devemos 
trabalhar com o agressor de forma a 
reduzir este problema. Outro desafio, 
como instituição, são as respostas. Há 
respostas que o Governo não tem. Sa-
bemos que os Bons Vizinhos têm força, 
mas muitas vezes frustram-se por não 
poderem dar resposta a todos os casos 
e não poder contar com as instituições 
do Governo.

José Castiano: Na área jurídica, os 
desafios são permanentes. A popula-
ção ainda não conhece as normas de 
funcionamento deste sistema, os direi-
tos e deveres de cada um.

AVIMAS
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AVIMAS – Associação Das Viúvas e Mães Solteiras

Província de Maputo   
Cidade de Maputo, Distrito KaMubukwane  
Bairros: George Dimitrov e Bagamoyo

01.11.2016 – 31.12.2017

770.449,99 MZN

Sula Minhembeti (Limpa as Lágrimas)

Actividade 1.1 Capacitação da AVIMAS e entidades públi-
cas e privadas territoriais 

Actividade 1.2 Capacitação das mulheres solteiras e viúvas 
Actividade 1.3 Palestras - leis sobre protecção dos direi-

tos da criança, família, sucessão e violên-
cia 

Actividade 1.4 Produção de materiais informativos e con-
cepção de uma peça teatral

Actividade 2.1 Constituição de Grupos de Ajuda Mútua 
(GAM) 

Actividade 2.2 Gabinete de Atendimento Comunitário (GAC)

Entidade
Zona de implementação 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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42 Quais as principais dificuldades de 
desenvolvimento do Gabinete de 
Atendimento Comunitário (GAC) e 
de que forma a AVIMAS pode ultra-
passá-los?

Fátima: O GAC, de facto, foi o que 
menos funcionou. Mas isto devido a 
problemas culturais, da comunidade 
em si. Há muito preconceito, muitas 
dificuldades em fazer as denúncias. 
O que notamos no terreno, também, 
é que as mulheres percebem a men-
sagem, têm consciência de todos os 
tipos de violência, mas têm medo das 
represálias que possam surgir se fi-
zerem a denúncia, de familiares ou 
da comunidade. Recebemos casos de 
algumas mulheres que fazem queixa, 
mas muitas não dão continuidade ao 
assunto, por medo.

Carlos Macuacua: O projecto foi 
bem-vindo, abriu a visão a muitas pes-
soas. O grande receio que temos nota-
do é de nós os homens, para denunciar 
os casos. No caso de algumas mulheres, 
a família dificulta que ela apresente 
os casos às estruturas por medo que 
prendam o marido. Isso faz com que 
outras mulheres deixem de denunciar 
os casos. Mas a maior parte dos ho-
mens não denuncia porque é mal visto 
na comunidade, um homem denunciar 
uma mulher. Mas o projecto abriu mui-
to a visão, de que temos direitos iguais, 
quais são esses direitos, o que pode-
mos fazer. Acho que devemos conti-
nuar com o projecto, porque a matéria 
ainda não entrou bem nas pessoas, são 
temas difíceis. Os activistas têm feito 
um bom trabalho, mas é difícil acatar 
as novas ideias.

Fátima: Falta mais informação, fal-
ta empoderar mais a mulher de forma 
a ter o domínio sobre si, sobre os seus 
recursos, a sentir-se segura para de-
nunciar a violência que sofre.

Que importância e impacto têm 
os Grupos de Ajuda Mútua (GAM) no 
que diz respeito ao empoderamento 
das mulheres e raparigas e na vio-
lência baseada no género?

Fátima: Depois da formação que de-
mos, de Corte e Costura, já há mulheres 
a trabalhar, foi um incentivo muito bom 
para elas. Nos GAM, as mulheres parti-
lhavam assuntos pessoais, o que as aju-
dou a abrirem-se, a expressar-se melhor. 
Em relação à parte económica, foi impor-
tante empoderá-las com essa formação.

Isabel: Nós escolhemos as mulhe-
res que sofriam violência, de modo a 
conseguirem ter um rendimento, a não 
dependerem totalmente dos homens. 
E assim também, as mulheres ocupam 
o seu tempo, em vez de pensarem em 
coisas más. E nos grupos, elas debatiam 
e conversavam sobre várias coisas, so-
bre as suas experiências de violência, 
de gravidez na adolescência, relaciona-
mentos abusivos, viuvez, etc.

Carlos Macuacua: Não participei 
directamente dessa actividade, mas 
vejo uma mais valia porque alguém que 
é ajudado, faz algo para si próprio, não 
depende de ninguém. Isso traz tam-
bém benefícios para o bairro, porque 
as pessoas conseguem ver as mudan-
ças nas mulheres, o facto delas terem 
mais poder de compra.

Dê um exemplo de sucesso que 
tenha sido resultado da criação des-
tes grupos.

Entrevista a 
Fátima (coordenadora do projecto), 
Isabel (activista) e 
Carlos Macuacua (líder comunitário) 



43Fátima: Temos o exemplo das pró-
prias senhoras que participaram nos 
grupos e que ficaram até ao final da 
formação, conseguindo depois estabe-
lecer um negócio.

Quais os principais desafios que 
a associação enfrenta no trabalho 
com as comunidades, em relação às 
actividades de sensibilização e di-
vulgação?

Isabel: Quando as mulheres vêm ter 
connosco e falam que os maridos não 
dão nada para comer, ficamos sem sa-
ber o que fazer porque não temos nada 
para apoiar, só dar moral. Só podemos 
apoiar com moral, palestras, mesmo 
que isso seja difícil para nós. 

Fátima: Às vezes nós, como mem-
bros da AVIMAS, sentimo-nos cons-
trangidas, porque vêm pessoas muito 
carentes e não temos como apoiar. O 
que damos é apoio moral, indicamos o 
que a pessoa deve fazer e onde ir, mas 
as pessoas sempre saem insatisfeitas, 
mesmo sabendo que a nossa tarefa é 
apoiar com informação. E esse apoio já 
é muito. Em relação às actividades de 
sensibilização, as pessoas não apresen-
tam muita resistência. Temos o apoio 
dos líderes comunitários, eles ajudam 
a sensibilizar as pessoas e elas apare-
cem, principalmente aos fins-de sema-
na. Somos sempre bem-vindos porque 
as pessoas apresentam muitas dúvidas 
e fazem muitas perguntas. Isso nos 
incentiva muito. É verdade que nunca 
são grupos muito grandes, nunca mais 
de 50 pessoas, mas são sempre muito 
participativas. E essas pessoas sempre 
trazem outras nas palestras seguintes, 
como familiares e amigos. 

Isabel: As palestras serviram tam-
bém para que as pessoas, principal-
mente mulheres, conhecessem a AVI-
MAS e viessem ter connosco. E através 
das informações passadas nas pales-
tras, as pessoas começaram a tratar de 
vários assuntos, principalmente rela-
cionados à Lei da Família.

Carlos Macuacua: As palestras são 
bem vindas e abrem muito a cabeça das 
pessoas. É preciso que continuem, para 
mais pessoas aprenderem. Mas tem que 
haver mais palestras porque as pessoas 
esquecem rápido, é necessário que seja 
algo permanente e não temporário. E 
sobre as mulheres que são expulsas de 
casa, seria interessante que a AVIMAS 
tivesse um apoio para abrir um centro 
de acolhimento, para que vítimas que 
são expulsas de noite possam ser rece-
bidas para, no dia seguinte, se encami-
nhar o caso, estando num local seguro. 
Isso porque a maioria das vítimas são 
velhos e mulheres que normalmente 
são expulsos de noite.

AVIMAS
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45FÓRUM DAS ONGs DA MATOLA 

Província de Maputo 
Distrito da Matola 
Postos Municipais de Infulene e Machava

01.02.2017 - 31.12.2017

364,000.00 MZN

“A voz da Rede”

Actividade 0.0 lançamento do projecto – seminário
Actividade 1.1 Capacitação dos membros do Fórum das 

ONGs sobre Cidadania, Lobby e Advoca-
cia envolvendo instituições públicas e pri-
vadas

Actividade 1.2 Encontros públicos sobre Cidadania e Gé-
nero com as instituições locais. 

Actividade 1.3 Workshop em forma de debate com as as-
sociações locais sobre a necessidade de 
trabalhar em rede 

Actividade 2.1 Impressão e difusão de brochuras
Actividade 2.2 Campanha de informação através da rádio 

e teatro sobre cidadania e género
Actividade 2.3 Debates sobre normas costumeiras e inter-

ferência cultural na igualdade de género 

Entidade

Zona de implementação

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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46 Qual a importância do trabalho em 
rede e como se dá o diálogo e a rela-
ção entre as diversas organizações e 
associações no que diz respeito à ela-
boração das actividades conjuntas?

Elcídio: Com o trabalho em rede, 
poupamos sinergias e garantimos uma 
planificação conjunta para que haja 
maior mobilização dos beneficiários. 
Logramos muitos valores quando tra-
balhamos juntos, devido a diferentes 
experiências existentes. Isto fez com 
que interagíssemos mais com as lide-
ranças comunitárias, as organizações 
públicas e da sociedade civil, em rela-
ção ao estágio actual do que são as ac-
ções concretas para a mitigação da de-
sigualdade de género, a problemática 
da violência e a promoção da cidadania. 
A primeira vantagem de trabalhar em 
rede é a planificação conjunta, a iden-
tificação dos locais que achamos que 
são propícios para o desenvolvimento 
das actividades, para disseminar as 
informações, o desenvolvimento de 
competências, pois cada um traz uma 
ideia diferente e assim enriquecemos 
as nossas abordagens.

João: Coesos fazemos a diferença 
e envidamos esforços e sinergias para 
fazermos um bom trabalho e evitar a 
duplicação de actividades. Se estamos 
em rede, conseguimos fazer uma plani-
ficação e uma divisão equitativa do tra-
balho no terreno. Assim, conseguimos 
dividir-nos para alcançar mais benefi-
ciários.

Elcídio: O grande constrangimento 
é envolver um maior número de pesso-
as, em termos de logística. Em termos 
das instituições, com algumas delas 

havia sobreposição de agendas, o que 
dificultou o trabalho dos pontos focais, 
que são os mesmos que respondem a 
todos os postos administrativos. Outra 
barreira também é garantir o envolvi-
mento das lideranças comunitárias. 
Nem sempre é fácil reunir com eles por 
causa da sua disponibilidade e sobre-
posição de outras actividades.

João: Há ainda, no entanto, algu-
mas fragilidades. Fazemos poucos en-
contros, embora usemos diferentes 
formas de comunicação. Por exemplo, 
temos um grupo de WhatsApp onde 
cada associação partilha as activida-
des que desenvolve. Mas sentimos que 
ainda há uma fragilidade na concreti-
zação daquilo que são os objectivos do 
Fórum. Participamos muito em feiras, 
fazemos exposições e temos os nossos 
activistas a fazerem a sensibilização e 
a divulgação dos serviços. Para termos 
maior aderência nas nossas feiras, ten-
tamos trazer mais serviços sociais além 
da saúde, como fazer o NUIT ou o BI, 
registos de nascimento, entre outros 
serviços que a população necessita.

De que forma as peças teatrais e 
os debates radiofónicos contribuí-
ram para o aumento da consciência 
em relação a temas como a violência 
baseada no género?

Elcídio: Essas actividades tiveram 
impacto porque tínhamos um progra-
ma na rádio chamado “Linha Aberta”, 
em que os ouvintes interagiam connos-
co e no fim do programa nós procurá-
vamos saber se as pessoas já conhe-
ciam os serviços de apoio existentes, 
de que bairro eram, entre outros, de 
forma a encaminhar essa pessoa aos 

Entrevista a 
Elcídio Leonardo Nhabangue (coordenador) e
João (Associação Jovem para Jovem)



47serviços de apoio criados, que muitas 
vezes são desconhecidos. E em relação 
à questão do apoio, encorajávamos as 
pessoas mostrando que somos pro-
fissionais e que iríamos gerir os seus 
problemas de forma institucional. A 
advocacia ajudava a perceber o impac-
to que a violência traz para as famílias, 
as crianças e a comunidade em geral, 
assim como o impacto financeiro para 
o país, porque toda a violência traz um 
custo, com a reabilitação das vítimas e 
o apoio psicológico. 

João: Nestas actividades, as maiores 
dúvidas e questões das pessoas eram 
em relação aos serviços que podiam 
aceder para obter mais informação. E 
nós indicávamos o Centro de Atendi-
mento Integrado (CAI), para assuntos 
de violência, e o SAGE, para questões de 
saúde e assim sucessivamente. Depois 
dos debates, quem tinha uma preocu-
pação ou um problema nos procurava 
para pedir mais informações específi-
cas. As peças de teatro eram feitas nas 
unidades sanitárias, nos mercados, nas 
feiras de saúde, nas comunidades, es-
colas, entre outros, onde reuníamos a 
população. Usamos muito a nossa ex-
periência com o teatro do oprimido 
para envolver a população e pensar em 
problemas e soluções, através da sua 
participação directa nas peças, na re-
solução dos casos apresentados. 

Como identificam o impacto do 
projecto na vossa comunidade?

Elcídio: Nós sentimos que, nos pri-
meiros contactos que fizemos nas co-
munidades, as pessoas questionaram 
onde estávamos até aquele momento, 
porque havia muita necessidade de 

tratar vários assuntos. Os grupos tra-
balhavam de forma isolada. Com esta 
nova abordagem, de envolvermos não 
só as instituições públicas mas tam-
bém a sociedade civil, a comunicação 
foi melhorada. Onde há barreiras para 
a sociedade civil, as instituições públi-
cas intervêm, de modo que haja facili-
dade e que se evitem burocracias. 

João: O impacto é maior quando 
um líder comunitário louva a nossa ini-
ciativa e nos diz que precisamos fazer 
mais actividades. Esse feedback do lí-
der e das comunidades é muito impor-
tante, porque eles sempre pedem mais 
palestras e outras actividades. 

P: De um exemplo concreto de 
como o vosso projecto impactou a 
comunidade onde foram realizadas 
as actividades.

Elcídio: Há pessoas que, na base do 
trabalho realizado, conseguiram ser 
rastreadas em relação à sua situação 
social, principalmente em relação à 
problemática da violência. Porque, fin-
das as sessões, as pessoas eram orien-
tadas a apresentar a sua preocupação 
à instituição que lida com questões re-
lacionadas à violência. Isso é um retor-
no para nós, de que aquela mensagem 
teve um impacto em alguém. 

João: Nós temos o feedback atra-
vés dos colegas que estão no CAI. Por 
exemplo, eles recebem vítimas que di-
zem que estavam numa palestra, que 
acompanharam o teatro ou que foram 
influenciadas pela escola, pelo SAGE. 

FÓRUM DAS ONGs 
DA MATOLA 
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49ACAMO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçam-
bique - Delegação de Sofala

Província de Sofala
Cidade: Beira
Bairros: Inhamizua (Cerâmica), Manga (Matadouro, Vila-
Massane, Chingussura e Mascarenha)

01.10.2016 - 30.06.2017 

700,600.00 MZN

Percursos de empoderamento sobre a violência baseada 
no género para mulheres e raparigas vulneráveis

Actividade 0 Formação do activista
Actividade 1.1 Organizar um ponto de referência para 

atendimento das vítimas de violência 
Actividade 1.2 Atendimento individual das vítimas de vio-

lência 
Actividade 2.1 Palestras nos Bairros de Inhamizua e da 

Manga
Actividade 2.2 Debates sobre igualdade de género, direi-

tos-humanos e deficiência

Entidade

Zona de implementação
 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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50 De que forma o projecto contribuiu 
para o aumento das denúncias de 
violência doméstica?

Alberto: Durante o nosso percurso 
no terreno, fizemos muitas activida-
des de sensibilização com a presença 
de líderes comunitários. E essas acti-
vidades contribuíram para o aumento 
das denúncias, embora persistam ain-
da desafios, principalmente pela pró-
pria tradição ou cultura, em que quem 
manda é o marido. No estágio actual, 
em que a mulher diz que ela é igual ao 
homem, isso cria divergências no lar. 
Isto acontecia nos locais onde andáva-
mos, mas com as palestras que demos 
e os encontros com os líderes comuni-
tários, recebemos relatos de casais que 
conseguiram entender-se. Ainda há 
desafios, é muito difícil tirar estes há-
bitos e tradições da cabeça de alguém, 
mas se em sete meses conseguimos 
convencer pelo menos três casais, sig-
nifica que estamos no caminho certo. 
E o trabalho com os líderes comunitá-
rios, desde a criação desta associação, 
tem sido muito útil. Quando surgem 
problemas relacionados com os nossos 
membros, que são portadores de defi-
ciência visual, entramos em contacto 
com eles. E envolvemos também pes-
soal do Instituto de Patrocínio e Assis-
tência Jurídica (IPAJ), do Gabinete de 
Atendimento da Mulher e da Criança, 
entre outros. Essa colaboração entre 
os líderes e as estruturas do governo é 
muito importante. 

Verónica: Realmente as palestras 
surtiram algum efeito, porque recebe-
mos relatos de crianças que sofriam 
violência por parte dos pais e que 

Entrevista a 
Leonardo (coordenador do projecto) e
Alberto Campunze (secretário), 
Verónica (activista) e Miguel (activista)

conseguiram contornar essa situação. 
Neste sentido, tivemos algum sucesso 
com estas palestras.

Leonardo: Algumas das pesso-
as que assistiram às palestras vieram 
aconselhar-se connosco, sendo que os 
que não conseguimos que se reconci-
liassem, encaminhamos às instituições 
de referência.

Qual o impacto dos debates, pa-
lestras e distribuição de brochuras 
nas comunidades? Que mudanças 
foram sentidas?

Miguel: Os debates foram muito 
bem recebidos, tivemos muita partici-
pação e interacção das pessoas, tendo 
conseguido colher muita sensibilida-
de. Por exemplo, quando o tema era a 
violência doméstica, e tendo em con-
ta a nossa cultura, as mulheres mani-
festavam medo em denunciar os seus 
maridos, por medo das consequências, 
do machismo que ainda se faz sentir e 
por serem pessoas dependentes eco-
nomicamente. Estas são questões que 
precisam de muita profundidade na 
sua explicação, de modo a convencer 
as pessoas, uma vez que não é fácil 
desbravar a consciência enraizada por 
longos anos, principalmente neste con-
texto.

Verónica: Com os debates que fize-
mos com os encarregados de educação 
e os líderes comunitários, sobre a edu-
cação da rapariga e o perigo dos casa-
mentos precoces, conseguimos perce-
ber que houve uma aceitação por parte 
das pessoas, de forma a colocarem os 
filhos nas escolas e a diminuírem este 
tipo de união. Porque nestas comuni-
dades, o destino comum das mulheres 



51é irem à machamba ou casarem. Em re-
lação à violência doméstica, sentimos 
um receio por parte das mulheres em 
denunciar os seus maridos, pois uma 
vez condenados, elas não teriam como 
cuidar dos filhos e alimentar-se, pois a 
maior parte delas são desempregadas 
e domésticas. Mas aos poucos conse-
guimos mudar esta situação, através 
da disseminação da informação.

Alberto: Quando o meu colega fala 
de medo, não é apenas por parte das 
mulheres. Nós recebemos alguns ho-
mens que tinham vergonha de apre-
sentar os seus casos nos gabinetes de 
atendimento. E tentámos convencê-
los de que, se eles ficam calados, vão 
morrer calados. Uma das estratégias 
que usamos é levar as nossas guitar-
ras para os mercados e tocar, de forma 
a chamar as pessoas e conversar com 
elas. É o que fazemos desde a fundação 
da nossa associação, como forma de in-
centivar as pessoas. E isso faz com que 
os homens se abram mais.

P: Quais os principais desafios de 
se trabalhar com pessoas portado-
ras de deficiência visual?

Alberto: Os maiores desafios para 
nós são a exclusão. Para além da pes-
soa ser deficiente, ela pode também 
contrair outras doenças, como por 
exemplo o HIV/SIDA. Estas pessoas 
geralmente são duplamente rejeitadas 
e excluídas. Este é um dos temas que 
mais falamos nas nossas actividades 
de advocacia. E apesar dos avanços, en-
frentamos ainda muitos desafios, prin-
cipalmente na área educacional. Em 
todo o país, há apenas uma escola para 
pessoas com deficiência visual. E após 

ACAMO
o término dos estudos secundários, es-
tas pessoas não conseguem integrar-se 
profissionalmente, ou seja, não encon-
tram trabalho porque precisam ser 
formadas e não existe nenhum institu-
to de formação que receba jovens com 
deficiência visual. Essa é a maior preo-
cupação da ACAMO, a inserção no mer-
cado de trabalho, de modo a que possa 
contribuir para a sua independência. 

P: Que outro tipo de actividades 
podem ser implementadas no âm-
bito do combate à violência domés-
tica?

Verónica: Penso que é importan-
te que se faça um trabalho de sensi-
bilização das mulheres em relação ao 
planeamento familiar, porque temos 
percebido que elas não respeitam o 
período de descanso entre um filho e 
outro. Isto acontece muito com as mu-
lheres deficientes, porque elas vêem 
como única opção ficar em casa e fazer 
filhos. Muitas vezes contraem doenças 
e como não têm meios de colocar os 
filhos na escola, usam-nos para mendi-
garem nas estradas. Por isso, é impor-
tante englobar nas palestras o tema da 
saúde sexual e reprodutiva e do HIV/
SIDA. 
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53ATETIMA - Associação Tendeny Tipassane Manja

Província de Sofala
Cidade: Beira
Bairros Chipangara e Macuti

01.11.2016 – 31.12.2017

771,774.00 MZN

Comunidades Livres Da Violência Doméstica

Actividade 0 Start-up, seminário de apresentação do 
projecto a AP

Actividade 1.1 Capacitação dos líderes comunitários e 
activistas sobre instrumentos legais para 
protecção da mulher e rapariga. 

Actividade 1.2 Realização de sessões de sensibilização 
comunitária em mesas redondas no con-
texto da violência baseada no género. 

Actividade 1.3 Produção e distribuição de material de IEC 
Actividade 1.4 Mobilização e Sensibilização através de 

peças teatrais nas comunidades 
Actividade 2.1 Revitalização do gabinete para atendimen-

to jurídico da ATETIMA 
Actividade 2.2 Acompanhamento psicossocial e enca-

minhamento das vítimas às entidades de 
saúde

Actividade 2.3 Estabelecimento de uma rede integrada 
nos bairros

Entidade
Zona de implementação 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto
Principais actividades realizadas 
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54 P: Como funcionam e qual a impor-
tância/impacto dos grupos de auto-
ajuda?

Carolina: Os grupos de auto-ajuda 
foram os grupos que nos ajudaram a 
encontrar um espaço na comunida-
de, uma vez que muitas pessoas não 
tinham coragem de vir ao nosso ga-
binete e denunciar os casos. Com os 
grupos, sensibilizamos as mulheres 
a como conversar com as vítimas de 
violência. Os grupos eram constitu-
ídos na sua maioria por mulheres de 
várias faixas etárias que se encontra-
vam um dia por mês para debater um 
tema específico, como por exemplo a 
violência doméstica, o comportamen-
to da rapariga, a gravidez precoce, en-
tre outros. E os grupos encorajaram 
mulheres que sofriam violência do-
méstica a virem ao nosso gabinete de-
nunciar os casos, de modo a fazermos 
o acompanhamento.

Mariana: O grupo de auto-ajuda é 
e continuará a ser uma referência no 
nosso projecto, porque ajudou e está a 
ajudar-nos. Através desse grupo, con-
seguimos identificar mulheres que so-
friam violência doméstica e que faziam 
pequenos negócios, sem muita susten-
tabilidade. Por isso desenhámos um 
projecto de financiamento para essas 
mulheres, de modo a alavancarem os 
seus negócios. Desta forma, a sua ren-
da familiar subiu e elas não dependem 
mais só do salário dos maridos. E isso 
contribuiu para a diminuição dos casos 
de violência. Pela primeira vez, pude-
ram abrir contas bancárias, ter os seus 
cartões e foram capacitadas em como 
gerir os seus negócios. E elas estão fe-

lizes, não esperam mais dos maridos, 
também ajudam na renda familiar. 

P: Quais os principais constrangi-
mentos encontrados em firmar me-
morandos de entendimento com as 
instâncias oficiais?

Mariana: O primeiro constrangi-
mento foi o tempo que estes levaram a 
ser assinados, assim como os procedi-
mentos internos para a recepção dos 
documentos e a autorização. De alguns, 
recebemos a resposta rapidamente e 
os memorandos foram assinados. De 
outros, até hoje aguardamos resposta. 
No último seminários que realizámos, 
houve uma orientação de que a ATETI-
MA deveria trabalhar em conjunto com 
o Gabinete de Atendimento da Mulher 
e da Criança, mas para irmos até lá tí-
nhamos que ter uma credencial. E no 
memorando que desenhamos, vinha 
exactamente essa cláusula, de trabalhar 
em parceria. E esse memorando não foi 
assinado, o que nos impossibilitou de 
estar lá. O mesmo aconteceu com outras 
instituições, como a Direcção da Saúde e 
da Mulher e a Universidade Zambeze. A 
Universidade Católica de Moçambique 
demorou muito, mas acabou aceitando 
e a psicóloga veio e fez o seu trabalho. 
Dependemos muito de procedimentos 
internos e da tramitação documental, 
que levam tempo. A assinatura desses 
memorandos é importante para a faci-
litação do nosso trabalho, para termos 
entrada e legitimidade nas várias áreas 
em que actuamos. 

P: De que maneira a realização 
de mesas redondas e de peças de te-
atro contribui para a sensibilização 
das comunidades?

Entrevista a
Domingos (activista), Carolina (activista), 
Mariana (Presidente) e
Daude Jo (Líder Comunitário)



55Domingos: As peças teatrais e as 
mesas redondas têm ajudado bastan-
te porque facilitam na disseminação 
das nossas mensagens e incentivam 
as pessoas a aproximarem-se da nos-
sa associação para denunciarem casos 
de violência. E as pessoas participam 
bastante, principalmente nas peças 
teatrais, porque é algo que as pessoas 
gostam muito aqui em Moçambique. 

Carolina: As nossas peças teatrais 
funcionavam um pouco como chamariz 
nas comunidades. E através das mesas 
redondas, conseguimos ter algumas de-
núncias por parte das mulheres. Lem-
bro-me de um debate em que uma mu-
lher encorajou-se e expôs ali a violência 
que sofria calada. E nós conseguimos 
orientá-la a procurar o nosso gabinete, 
deixamos os nossos contactos e panfle-
tos com informação adicional.

Mariana: O trabalho que nós faze-
mos na comunidade é de louvar, por-
que as comunidades de Chipangara e 
Macuti ficam muito afastadas da maior 
parte das instituições estatais. Isso 
acarreta custos de transporte e tem-
po. E como o nosso gabinete está lá na 
comunidade, é mais perto. E a ligação 
existente com os bairros é de louvar, 
porque os próprios líderes chamam a 
ATETIMA para a resolução de confli-
tos, assim como os tribunais e os líde-
res religiosos. Trabalhamos todos em 
parceria. O nosso maior objectivo é 
que os casos sejam resolvidos no nosso 
gabinete. Somos um gabinete de aten-
dimento às famílias, de sensibilização e 
aconselhamento. 

P: Quais os impactos/resultados 
das actividades na comunidades?

Mariana: A distribuição dos pan-
fletos e o uso de camisetes deu mui-
to resultado, pois assim conseguimos 
explicar sobre o nosso gabinete, onde 
fica e o que faz, isso em todos os bair-
ros, nas escolas, etc. Os dois chama-
ram a atenção das pessoas, pois rece-
bemos várias que vieram à ATETIMA 
através desses meios, assim como 
também das peças teatrais. A sensibi-
lização porta a porta também contri-
buiu muito para o conhecimento do 
nosso gabinete.

Daude Jo: A violência doméstica 
na minha comunidade era quase uma 
calamidade. O trabalho da ATETIMA 
trouxe mais visão em relação aos direi-
tos das mulheres e homens e tentamos 
minimizar pelo menos 30% dos casos 
de violência doméstica. A população 
continua a procurar muito os serviços 
da ATETIMA. É papel dos líderes pro-
mover o combate à violência.

P: Qual a importância de capaci-
tar os líderes comunitários e os en-
volver nas actividades realizadas?

Carolina: São eles que vivem os 
problemas da comunidade na primeira 
pessoa. 

Mariana: Capacitar e contar com 
o seu apoio foi importante para o co-
nhecimento do nosso trabalho, uma 
vez que não é possível entrarmos no 
terreno sem que eles nos conheçam. 
E eles ajudam-nos trazendo questões 
e sensibilizando as pessoas. Nas peças 
teatrais, os líderes sabiam onde podí-
amos encontrar um maior número de 
pessoas, em que dia, a que horas, em 
que mercados, etc. Todas essas activi-
dades foram planeadas com eles.

ATETIMA
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ANZATHU - Associação de Apoio às Mulheres Vulneráveis

Província de Sofala
Cidade: Beira 
Posto Administrativo da Manga Loforte 
Bairros: Mugassa, Ndunda, Manga Mascarenhas e Muave

01.02.2017 – 17.08.2017 

374,948.00 MZN

Agir para + igualdade de direito nas mulheres

Actividade 0.1 Lançamento do projecto - seminário 
Actividade 0.2 Capacitação de 15 activistas 
Actividade 1.1 Palestras nas escolas, bairros e mercados 

sobre os temas da violência doméstica 
Actividade 1.2 Debates/teatro sobre Saúde Sexual e Re-

produtiva e direitos humanos, democracia 
e violência doméstica 

Actividade 2.1 Capacitação das mulheres sobre empode-
ramento económico 

Entidade
Zona de implementação

Período de implementação 
Valor do projecto

Título do projecto
Principais actividades realizadas 
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59GMPIS - Grupo de Mulheres de Partilha de Ideias de Sofala

Província de Sofala
Cidade da Beira e Distritos da Província de Sofala

01.10.2016 - 31.12.2017 

850,841.00 MZN

Garantindo os direitos das mulheres na Província de Sofala

Actividade 1.1 Realizar ciclo de capacitações com os 
membros do GMPIS sobre género e os di-
reitos das mulheres 

Actividade 1.2 Realizar réplicas do aprendido sobre géne-
ro e os direitos das mulheres 

Actividade 1.3 Realizar encontros mensais do GMPIS e 
dos seus grupos temáticos 

Actividade 1.4 Criar uma minibiblioteca do GMPIS com 
materiais sobre violência de género e direi-
tos das mulheres 

Actividade 1.5 Compilar as questões temáticas que cons-
tituem barreiras em cada temática que as 
mulheres enfrentam para acesso aos seus 
direitos e criar uma brochura 

Actividade 2.1 Realizar uma capacitação sobre estratégias 
de L&A 

Actividade 2.2 Realizar acções de Lobby e Advocacia du-
rante os 16 dias de Activismo e nas datas 
comemorativas femininas 

Actividade 2.3 Realizar debates na radio sobre diferentes 
temas relacionados aos direitos das mu-
lheres 

Actividade 3.1 Participar da 10ª Conferencia Nacional da Mar-
cha Mundial de Mulheres (MMM) em Maputo 

Actividade 3.2 Realizar um encontro regional de troca de 
experiência sobre estratégias de combate à 
violência de género 

Actividade 3.2 Realizar um encontro regional de troca de 
experiência sobre estratégias de combate à 
violência de género

Actividade 4.1 Realizar capacitações com o governo nas 
organizações membros do GMPIS e nas 
comunidades onde as organizações mem-
bros actuam

Entidade
Zona de implementação 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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60 Quais as principais barreiras, iden-
tificadas pelo projecto, que as mu-
lheres enfrentam no acesso aos seus 
direitos?

Antónia: A principal barreira que 
as mulheres enfrentam é o medo, por-
que muitas vezes acontecem coisas na 
comunidade, mas a mulher tem medo 
de expor o seu sofrimento. A partir das 
capacitações e formações que demos, 
estamos a dar a conhecer a esta mu-
lher que o seu problema é o problema 
de todas. Porque se não falamos sobre 
os nossos problemas, ninguém nos vai 
ajudar. E nós aqui conseguimos tirar 
essas dificuldades porque já sabemos 
como enfrentar, a quem podemos re-
correr quando temos um caso. Porque 
esta era a grande dificuldade. Se eu ti-
vesse um problema de terra, a quem eu 
ia recorrer? Se eu fosse violada, aonde 
eu ia?

Benedita: Como sabemos, temos as 
leis e temos as instituições do governo. 
O problema é fazer com que essas leis 
funcionem, fazer com que as institui-
ções do governo se envolvam para po-
derem responder aos problemas das 
mulheres na comunidade. As principais 
barreiras nós todos conhecemos, nós 
sabemos que a mulher não tem aces-
so à justiça, aos seus direitos plenos. E 
não porque as leis não existem, mas a 
mulher é sempre relegada a um segun-
do plano. Então o Grupo de Partilha faz 
a capacitação dessas mulheres usando 
uma estratégia feminista, para que as 
mulheres sejam autónomas. Para que 
tenham informação e a usem para te-
rem voz e participar ao mais alto nível, 
uma vez que só elas conhecem quais 

as suas preocupações, os seus desejos, 
como essas leis não chegam a elas e 
como são afectadas. 

Qual a importância, para a rea-
lização das actividades do projecto, 
de uma maior articulação com ou-
tras organizações de mulheres?

Benedita: O nosso grupo é consti-
tuído por organizações de mulheres 
que lidam com temas diferentes como 
o HIV/SIDA, a justiça, a terra, entre ou-
tros, e esse intercâmbio faz com que, ao 
invés da mulher ter uma ideia de justi-
ça e terra ou justiça e meio ambiente, 
ela também vai ter sobre HIV/SIDA, 
assuntos de género, saúde. Ou seja, vai 
envolver-se em várias áreas porque es-
tas pessoas são um todo.

Antónia: O estar em grupo permite 
também que as mulheres se conheçam 
umas às outras e as associações en-
volvidas. Depois das capacitações, as 
que participam fazem réplicas noutras 
associações e isto permite um maior 
troca de experiência e de informação, 
o que aumenta o número de mulheres 
informadas.

Quais as principais estratégias/
boas práticas de combate à violên-
cia doméstica?

Antónia: Antigamente a mulher era 
violentada e não tinha coragem de fa-
lar o que se passava com ela. Mas agora 
conseguem denunciar a sua violência 
e sabem a quem e onde recorrer. Cabe 
a nós, como grupo, encaminharmos as 
mulheres às instâncias responsáveis 
pela resolução destes casos.

Benedita: Para além de trabalhar-
mos com as associações, trabalhamos 
também com o governo e as institui-

Entrevista a
Antónia Teixeira (Jardim Para a Vida em Moçambique) e
Benedita Mboe (Acção para o Desenvolvimento Social)



61ções de tutela para estas áreas, de 
modo a estarem mais abertos e a que 
as leis funcionem. Sabemos que há ins-
tituições que devem por direito e por 
dever olhar para estas mulheres. E tra-
balhamos também com a rádio, disse-
minando informação sobre a violência 
baseada no género.

Qual a importância de uma pers-
pectiva feminista no combate à vio-
lência de género e ao empodera-
mento das mulheres?

Benedita: Quando falamos em 
perspectiva feminista, é no sentido das 
mulheres se sentirem libertas por si 
próprias e autónomas. Quando são au-
tónomas e feministas, elas sentem que 
“eu como mulher posso” e percebem 
que algumas leis, instituições e a maior 
parte da nossa vida é machista. Por 
isso fazemos as nossas formações sob 
uma perspectiva feminista, para dar 
autonomia a estas mulheres. A ideia 
do feminismo nunca foi bem recebida, 
mas quando a pessoa participa, ouve e 
é formada, acaba entendendo que não 
é exactamente o que se diz. Que é ape-
nas para que a mulher se conheça como 
mulher, que não tenha medo disso. 
Mas também saber que, mesmo sendo 
mulher, existem homens ao lado dela, 
com os quais lutar para ter as mesmas 
oportunidades. É isso que vai trazer o 
desenvolvimento para o país.

Antónia: O feminismo vem mais 
para dar voz à própria mulher, porque 
em certas situações ela não consegue 
falar. Já consegue perceber que aqui-
lo que o homem faz, ela também pode 
fazer. Não quer dizer que se eu fizer 
aquilo que ele faz, eu viro homem. Mas 

também é preciso reconhecer que eu 
tenho a minha costela, os mesmos di-
reitos. Porque sabemos que quem tem 
mais direitos é o homem, mesmo na 
nossa cultura é essa a ideia, de que a 
esposa tem que ser submissa.

De que forma a solidariedade en-
tre as mulheres possibilita a concre-
tização dos objectivos do projecto?

Antónia: A articulação que existe 
com mulheres de outros países mostra 
que aquilo que são as dificuldades de 
uma mulher num país, são as mesmas 
que as mulheres enfrentam noutro. En-
tão marchar é para fazer sentir a toda a 
nação que a mulher tem direito, a mu-
lher tem voz e tem que ser respeitada e 
protegida. E a luta de uma mulher que 
é moçambicana é a luta de outras mu-
lheres a nível mundial. Por isso quando 
se faz essas marchas, acampamentos 
solidários, cada uma partilha como 
costuma enfrentar as dificuldades que 
encontra no seu país ou na sua comu-
nidade e passa a experiência às outras 
que não fazem da mesma maneira. Nós 
queremos nos dar a conhecer, em viva 
voz, porque quando nos unimos a voz 
é mais alta.

Benedita: Essa articulação com 
grandes organizações é normal, por-
que as grandes organizações se fazem 
por causa das pequenas. É uma manei-
ra também de fazer lobby e advocacia 
em conjunto, usando experiências e ac-
ções de outros locais, de modo a dizer 
o que é bom para a mulher, para o seu 
bem-estar. Em relação à solidariedade, 
se há uma mulher que tem um proble-
ma, em determinada comunidade, nós 
juntamo-nos de forma a apoiá-la, iden-

GMPIS
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tificando quais as instituições que deve 
procurar. Usamos também a solida-
riedade em actividades como acções, 
principalmente quando são realizadas 
numa área que não é nossa e temos que 
viajar. Neste caso, as mulheres dessa 
zona recebem-nos sem custos e parti-
lhamos tudo o que temos umas com as 
outras. Isto permite que, quando não 
houver fundos, possamos continuar 
com as nossas acções. 

LeMuSiCa



63LeMuSiCa – Associação Levanta-te Mulher e Siga o seu 
caminho

Província de Manica 
Cidade: Chimoio e Vila de Gondola
Bairro/s: Nhamatsene, Nhamagdessa, Vila Nova, Josina 
Machel, Soalpo, Manica Vila, Vanduzi (Cruzamento de 
Tete, Chigodore, Selva) 

01.11.2016 – 30.11.2017 

1,400,164.00 MZN

Defender e promover os Direitos das Mulheres e Raparigas

Actividades 1.1 Atendimento individual às vítimas de vio-
lência

Actividades 1.2 Visitas porta a porta nas comunidades de 
intervenção do projecto 

Actividades 2.1 Capacitação dos clubes de raparigas 
Actividade 2.2 Capacitação dos Líderes Comunitários 
Actividade 2.3 Capacitar as Assistentes Sociais 
Actividades 3.1 Realização de sessões de informação 

com instituições 
Actividades 3.2 Participação activa das mulheres e rapari-

gas 

Entidade

Zona de implementação 

Período de implementação 
Valor do projecto

Título do projecto
Principais actividades realizadas 
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64 Como funcionam os Clubes das Ra-
parigas (CR) e os Grupos de Mulhe-
res (GM) e que impacto tiveram na 
vida das participantes?

Carmen: Nos CR trabalhamos com 
no máximo 50 membros, das quais 35 
são raparigas e 15 são rapazes. Essa di-
ferença deve-se ao facto do nosso gru-
po alvo serem as raparigas, enquanto 
que os rapazes ficam como porta-vozes 
e encarregues de relatar casos de casa-
mentos prematuros, violência domésti-
ca, abuso sexual, entre outros. Aqui em 
Chimoio trabalhamos em escolas de 
alguns bairros e desenvolvemos várias 
actividades, como debates, assim como 
apresentações de dança e teatro. Estas 
actividades trazem mais conhecimento 
para os jovens e ajudam na luta contra 
os casamentos precoces. Os temas que 
debatemos, para além dos casamentos 
precoces e os direitos da criança, são a 
saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
das raparigas. A participação nos gru-
pos faz com que as raparigas se abram 
mais, que contem mais a sua história.

Cidália: Os GM funcionam na mes-
ma lógica que os CR, com a diferença de 
que estes actuam dentro das comuni-
dades. Com o trabalho de porta a porta, 
as activistas conseguem expandir o seu 
trabalho, porque há muitas mulheres 
que ficam curiosas com o que as outras 
estão a fazer. Quando elas percebem 
os resultados positivos que algumas 
mulheres tiveram depois do grupo in-
tervir, acabam se abrindo também e 
assim esta prática vai-se multiplican-
do. Quando criamos os grupos, as mu-
lheres chegavam muito tímidas e sem 
perceber as vantagens de estarem ali, 

mas durante a actuação dos grupos nas 
comunidades, mudaram a sua postura. 
Por causa dos seminários dados pela 
LeMuSiCa, começam a sentir-se empo-
deradas, pois conseguem desenvolver 
um negócio e comprar coisas básicas 
para a sua casa sem depender dos ma-
ridos.

Qual a importância de capacitar 
os líderes comunitários e de os en-
volver nas actividades do projecto?

Cidália: A importância dos líderes 
estarem capacitados - em áreas como 
violência doméstica, Lei da Terra, di-
reito à herança, abuso sexual, etc - é 
que nos ajuda a falar a mesma língua e 
a lutar pelos mesmos objectivos. Quan-
do as mulheres têm uma situação que é 
um pouco delicada e encaminham para 
o líder, este já sabe como agir. Sentimos 
que antes havia mais resistência por 
parte dos líderes, mas hoje eles estão 
mais motivados com a causa. E é uma 
mais valia saber que as mulheres das 
comunidades estão protegidas.

Carmen: Nós como raparigas, quan-
do temos algum problema, podemos 
nos aproximar do líder, pois ele com 
a capacitação já consegue perceber o 
que é um casamento prematuro, abu-
so sexual e pode ajudar-nos de forma 
correcta. Porque antes era normal nós 
fazermos queixa e o líder dizer que nós 
éramos culpadas porque andávamos 
por aí, sem nada que fazer. Mas as coi-
sas têm vindo a mudar. 

Quais as principais mudanças 
observadas no seio das comunida-
des em relação ao comportamento 
sobre violência doméstica e igual-
dade de género?

Entrevista a
Cidália (assistente social) e
Carmen (activista)



65Cidália: Nota-se nas duas partes, 
mulheres e homens. As mulheres ago-
ra sentem-se empoderadas, diferente 
do que acontecia há alguns anos. Para 
além da machamba, encontramos hoje 
várias mulheres nos mercados. Estão 
capacitadas de que não devem esperar 
só o dinheiro dos homens, têm que de-
senvolver alguma actividade. Mesmo 
em relação ao que cultivam, já conse-
guem ter um controle pessoal, pois an-
tigamente quem geria eram os homens. 
Hoje elas já conseguem comercializar o 
seu produto e ter liberdade para fazer 
as suas próprias compras. Em relação 
aos homens, não sabemos se as mudan-
ças são de coração, conscientes ou por 
medo. Mas pelo menos já demonstram 
medo, pois os líderes estão envolvidos. 
Em relação aos casos de violência, a fí-
sica tende a diminuir. Mas por detrás 
da violência física, há várias outras, 
como a psicológica, económica, social 
que continuam a existir. Se reduzem as 
denúncias, é porque as mulheres pen-
sam na violência como só sendo física. 
Temos a missão de lhes dizer que mes-
mo esta verbal, mesmo essa social, é 
importante ser denunciada. 

Carmen: As mudanças que eu con-
sigo perceber é que, por causa dos 
nossos encontros, quando há casos de 
gravidez precoce, casamento prematu-
ro ou abuso sexual, nós as raparigas já 
conseguimos intervir e denunciar. E a 
nossa missão é ir para lugares isolados, 
para podermos expandir as nossas in-
formações e contribuir para a redução 
dos casos de abusos contra as rapari-
gas. Quando esses casos são denuncia-
dos, os esforços de resgate destas rapa-

rigas envolvem não só as associações, 
mas também a Polícia de Investigação 
Criminal (PIC) e a Acção Social, as es-
colas e a Saúde.

Como foram recebidas pelas co-
munidades as diferentes actividades 
realizadas? Que impacto sentiram? 
De que forma foram transmitidas as 
informações?

Cidália: As marchas são o ponto 
máximo das mulheres. Nos dias come-
morativos, como o 7 de Abril, a LeMu-
SiCa faz um esforço de convidar todas 
as mulheres. E o facto delas estarem to-
das juntas faz com que se sintam muito 
importantes. É ali que se começa a le-
vantar a sua auto-estima e onde elas fi-
cam incentivadas a participar em mais 
acções. Para além destas marchas, as 
mulheres costumam fazer piqueniques 
dentro das comunidades de forma a 
conviver, dançar, fazer teatro e essas 
actividades retratam aquilo que elas vi-
vem. É uma maneira de reivindicarem, 
de poderem mostrar à comunidade a 
sua liberdade, mostrar aos seus mari-
dos que elas também têm os seus mo-
mentos de lazer. Quando há situações 
que elas não conseguem resolver atra-
vés do diálogo, elas fazem danças e te-
atro, como forma de relatar as suas an-
gústias. Em relação ao acolhimento, nós 
temos casas para as mulheres. Dentro 
das visitas porta a porta, por vezes as 
activistas encontram situações críticas 
em que há necessidade de tirar aquela 
mulher do lar e acolhê-la. Ela fica aqui 
até um determinado tempo e se a sua 
decisão é separar-se do marido, nós 
temos a obrigação de acompanhá-la e 
integrá-la na sua família, mesmo quan-
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do é fora da província. A mulher mo-
çambicana é muito corajosa. Ela nasce 
com aquela ideia de que só pode ser 
mulher de verdade quando tem marido 
em casa, mas quando chega a um nível 
em que não aguenta mais, ninguém a 
obriga a ficar no lar. E normalmente é 
para casa dos pais que volta, por não 
ter condições financeiras de se manter 
sozinha. Mas mesmo quando voltam, já 
o fazem com uma nova visão. São essas 
mulheres que dizem “se eu hoje já con-
sigo comprar um litro de óleo ou um 
quilo de arroz, não há-de vir uma outra 
pessoa me abusar”. E se pensam em ca-
sar de novo, essa nova pessoa terá que 
o fazer sob as suas condições e não o 
contrário. Isso é o que significa ser em-
poderada.

Carmen: Esse empoderamento vai 
mudar a realidade de todos nós, porque 
antigamente as mulheres serviam só 
para casar, cuidar do marido, dos filhos e 
da casa. Mas agora, com esse empodera-
mento, essa liberdade de expressão que 
nós mulheres temos, vamos conseguir 
dizer não àquilo que não queremos.

NHACHA
DZAMAI
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AMOR DAMAE 

NHACHADZAMAI 

Associação NHACHA DZAMAI - Amor da Mãe 

Província de Manica
Cidade de Chimoio
Bairros: Agostinho Neto, Nhamaonha e Bloco Nove

1.03.2017 – 31.08.2017 

386,100.00 MZN

Empoderar as mulheres e raparigas nos bairros da cidade 
de Chimoio

Actividade 0 Formação e capacitação de 10 Activistas 
na área de violência 

Actividade 1.1 Realização de palestras sobre direitos 
Actividade 1.2 Capacitação sobre empoderamento eco-

nómico e liderança
Actividade 1.3. Criação de grupos de poupança 
Actividade 1.4 Debates radiofónicos sobre os direitos e 

leis vigentes em matéria de violência ba-
seada no género 

Actividade 1.5 Participação nas datas comemorativas 
Actividade 2.1 Atendimento às vítimas de violência
Actividade 2.2 Visitas domiciliares

Entidade

Zona de implementação

Período de implementação 
Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas
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68 De que forma os grupos de poupan-
ça contribuem para a eliminação da 
violência baseada no género e para 
o empoderamento das mulheres?

Beatriz: Para nós, os grupos de pou-
pança foram uma grande vantagem. 
Primeiro, tivemos uma formação técni-
ca de como fazer a poupança, porque o 
que fazíamos antes não tinha orienta-
ção. Neste momento, temos 5 grupos e 
há mais um a ser criado, pois há muita 
aderência, principalmente por parte 
das mulheres. Ao invés delas depen-
derem dos maridos, conseguem juntar 
dinheiro para as despesas diárias, para 
a casa e os filhos.

Fátima: Muitas mulheres estão a 
aderir ao grupo porque assim conse-
guem juntar um valor para construir, 
para as suas despesas e da família. 
Cada grupo tem cerca de 40 mulheres 
que se encontram quinzenal ou men-
salmente para fazer a gestão do valor, 
que tem que ser devolvido com um juro 
de 20%. As regras do grupo são decidi-
das por todas e cada um tem responsá-
veis. Quem não paga o valor que levou 
emprestado paga multa, o que aumen-
ta a caixa dos grupos. As mulheres são 
vendedoras do mercado ou exercem 
alguma actividade geradora de rendi-
mentos. Há uma cota mensal que fica 
na caixa e o dinheiro deposita-se numa 
conta no banco. Quando o dinheiro so-
bra, coloca-se no banco para que, quan-
do terminar o ciclo, consigam entregar 
a todas as pessoas. O dinheiro de caixa 
é usado para a participação das mulhe-
res em datas comemorativas, como o 
Dia da Mulher Moçambicana, e é gasto 
com transporte. Nessas festividades, 

elas levam os seus produtos agrícolas 
para expor em feiras. Desta forma elas 
aumentam o seu negócio.

Beatriz: No início as mulheres ti-
nham medo de sair do bairro para a 
cidade, às vezes porque os maridos 
não deixavam. Mas fazemos reuniões 
nos dias dos encontros, para falar com 
homens e mulheres sobre temas como 
a violência doméstica, casamentos pre-
maturos, Lei da Terra, de maneira a tra-
zer informação para as pessoas. Apro-
veitamos os encontros dos grupos para 
fazermos as palestras porque é a altura 
em que todos se juntam, enquanto que 
noutros dias é difícil encontrar as pes-
soas.

Fátima: Conversamos com os mari-
dos primeiro, porque muitos não têm 
conhecimento do funcionamento dos 
grupos e das suas vantagens. Assim, 
damos mini-palestras onde mostramos 
os casos positivos dos vizinhos. Não 
trabalhamos sós, trabalhamos também 
com os líderes comunitários, que nos 
informam das situações dos bairros.

Nos relatórios apresentados, há 
referência a muitas mudanças pro-
duzidas pelo projecto. Que mudan-
ças são essas e de que forma elas 
foram percebidas?

Fátima: Vários encarregados ca-
savam crianças de 12 anos. Quando 
vamos às comunidades e damos pa-
lestras, assim como nas escolas, per-
cebemos que muitas raparigas estão 
a aderir à escola, não só primária mas 
também secundária. 

Chica: Quando começamos a traba-
lhar, muitas pessoas não entendiam o 
que era violência doméstica e não sa-

Entrevista a
Beatriz Cintura (coordenadora),
Fátima (activista) e
Chica (activista)



69biam que as crianças devem estudar, 
que principalmente as meninas devem 
ir à escola. Com as palestras, os encar-
regados começaram a entender que é 
bom as meninas irem à escola, para po-
derem garantir o seu futuro.

Beatriz: Sinto que estou a ser mais 
procurada, assim como os activistas. 
Isso significa que estamos a fazer um 
bom trabalho. Mesmo em relação às 
palestras, as pessoas pedem mais. Pe-
dem também que se façam trocas de 
experiências entre os bairros. Isso sig-
nifica que o trabalho que estamos a fa-
zer vale a pena, porque estamos a ser 
reconhecidas na comunidade. Também 
percebemos que há cada vez mais mu-
lheres a vender os seus produtos nos 
mercados. 

Fátima: Lá no mercado, as mulhe-
res dividem-se. Há duas ou três que en-
tram só para vender bolinhos, outras 
vendem tomate, cebolas e temos até 
uma modista. Isso incentiva outras mu-
lheres. Até os homens acabam incenti-
vando as suas mulheres a participarem 
nos grupos de poupança. 

Qual a importância da participa-
ção das mulheres nas marchas co-
memorativas?

Beatriz: A importância é grande, 
porque as mulheres sentem-se motiva-
das quando se encontram com outras 
mulheres. Porque ali há uma mistura 
de mulher camponesa e mulher traba-
lhadora. Então há troca de experiências 
entre campo e cidade, de actividades 
culturais, danças. Assim elas perce-
bem que somos todas iguais, sentem-
se mais motivadas. Nem precisamos 
de um grande trabalho de mobilização 

quando chegam estas datas, porque a 
mulher já se prepara, compra capula-
nas e prepara os seus produtos para 
vender.

Qual das vossas actividades mais 
teve resultados positivos e porquê?

Beatriz: Nós temos que continuar a 
fazer o trabalho na comunidade. Apro-
veitamos quando o líder comunitário 
faz encontros para termos um tempo 
e expormos as nossas preocupações, 
transmitir o nosso ensinamento. Acon-
selhamos as senhoras a usar o seu 
tempo, a aproveitar. Enquanto estão no 
mercado a vender ou a costurar, em vez 
de ficarem sentadas a olhar, aconselha-
mos que elas aproveitem o tempo para 
aprender a ler e escrever e já há mu-
lheres que sabem ler. Não podemos só 
olhar o dinheiro, temos que aprender 
um pouco de tudo. 

Chica: Por exemplo, em relação aos 
doentes seropositivos. Uma vez encon-
trámos uma senhora que sofria discri-
minação por parte da filha e acabou 
abandonando o tratamento, queria 
morrer. Não podia pegar na neta, usar 
o mesmo copo da filha. Mas nós con-
versamos com ela, dissemos que ela 
precisava tomar os comprimidos para 
melhorar e ela ouviu-nos e hoje está 
muito bem. Ela diz que nós salvamos a 
vida dela, que gostou do nosso traba-
lho.

Beatriz: Esta é uma das tarefas que 
vamos continuar a fazer. Ensinando as 
pessoas, ajudando-as. Outras tarefas 
prioritárias são a agricultura, a criação 
de animais de pequeno porte, criação 
de peixes em cativeiro e de abelhas. Te-
mos que produzir para termos comida, 
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as pessoas doentes precisam de comer. 
Não podem tomar os medicamentos 
sem comer. Com as machambas, essas 
pessoas podem ser alimentadas. Tam-
bém o crédito e poupança é importan-
te, para termos dinheiro para reabilitar 
as nossas casas, para alimentação, ves-
tuário, comprar medicamentos. Essas 
são as nossas três tarefas prioritárias. 

ORAM



71ORAM – Organização Rural de Ajuda Mútua

Província de Manica 
Distrito: Macate
Localidade: Macate Sede e Marera

1.03.2017 – 30.11.2017 

581,350.00 MZN

Fortalecimento de iniciativas locais para a promoção de 
género

Actividade 1.1 Realizar ciclo de capacitações com a 
ORAM e membros das associações por 
estas assistidas sobre género e os direitos 
das mulheres 

Actividade 1.2 Realizar 15 réplicas nas associações 
membros da ORAM e nas comunidades 
onde as associações estão baseadas so-
bre relações de género, direitos das mu-
lheres à terra e outros recursos naturais 

Actividade 1.3 Produzir material de divulgação sobre a Lei 
da Família e a Violência Doméstica 

Actividade 2.1 Realizar capacitação sobre estratégia de 
L&A 

Actividade 2.2 Realizar acções de Lobby e Advocacia 
Actividade 3.1 Criar uma base de dados 
Actividade 3.2 Realizar uma troca de experiência interna 

entre grupos de poupança e alfabetizados 

Entidade

Zona de implementação 

Período de implementação 

Valor do projecto

Título do projecto

Principais actividades realizadas 
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72 Qual a importância da constituição 
e do fortalecimento de uma rede de 
organizações no combate à violên-
cia baseada no género?

Armando: É importante trabalhar-
mos em rede porque conseguimos ser 
mais ouvidos por quem de facto tem 
a missão de divulgar as políticas e fa-
zer com que haja mudança de atitude. 
Neste âmbito de violência doméstica, 
justamente pelo facto do governo de 
Moçambique ter levado este assunto 
como prioridade, criaram-se em todas 
as esquadras um gabinete de combate 
à violência doméstica, por perceberem 
que de facto há um movimento femini-
no que se preocupa, que reivindica os 
seus direitos. É importante que haja 
uma comunicação e sinergia entre as 
organizações e as associações de base, 
para que possamos ter os resultados 
desejados. 

Glória: Trabalhamos com várias 
associações e instituições do governo, 
privilegiando o tipo de mensagens a 
divulgar, pois achamos que esta tem 
de ser uniforme, sob pena de estarmos 
a distorcer a informação ao nível do 
grupo alvo. Como boas práticas, parti-
lhamos as experiências à volta daqui-
lo que é o empoderamento da mulher. 
Estamos a falar concretamente das 
poupanças e da alfabetização. Fazemos 
encontros onde juntamos um determi-
nado número de associações e parti-
lhamos a nossa experiência em relação 
ao desenvolvimento de determinadas 
actividades e o grupo vai corrigindo 
aquilo que não é bom. 

De que forma as actividades re-
alizadas pelo projecto ajudaram as 

comunidades em relação à violência 
doméstica?

Glória: Muitas pessoas não sabiam 
onde encaminhar as suas preocupa-
ções na comunidade. A partir da nossa 
divulgação, as pessoas foram se abrin-
do, revelando os seus casos. Os pró-
prios líderes também acabaram sendo 
as pessoas que nos chamavam mais 
vezes, por não saberem como encami-
nhar os casos. Os nossos encontros en-
volviam também as lideranças.

Armando: Foi muito frutífero po-
der perceber, no âmbito dos debates 
sobre violência doméstica e poupança, 
como é que as comunidades encaram 
determinado assunto e qual é a expe-
riência que eles têm para poder ultra-
passar alguns impasses. 

João: Nas capacitações juntamos 
jovens, idosos, meninas, senhoras, etc. 
Isso é algo que não acontece nas comu-
nidades e é um bom impacto. Eles vão 
percebendo que não há problema em 
juntar várias gerações, em sentar perto 
do pai ou da mãe. E as pessoas começa-
ram a abrir-se mais, mesmo depois de 
saírem dali. 

Qual o impacto das actividades 
de poupança na vida das mulheres, 
no que diz respeito ao seu empode-
ramento e igualdade de género?

Glória: Algumas mulheres eram 
dependentes dos maridos para fazer 
os seus biscates. Ficavam à espera que 
os maridos lhes dessem dinheiro para 
comprar uma capulana ou até para sa-
tisfazer as suas necessidades individu-
ais. Mas hoje em dia isso já não acontece, 
ela consegue fazer pequenos negócios, 
gerir sozinha o seu fundo e até apoiar 

Entrevista a
Glória (coordenadora),
Armando Mendonça (funcionário) 
e João (contabilista)



73o marido naquilo que são as despesas 
familiares. Sentem que não são mais 
meras esposas, conquistam a sua inde-
pendência. Hoje em dia, na zona rural, já 
temos mulheres que conseguem erguer 
as suas casas, usando material conven-
cional. O objectivo é estarmos todos 
juntos, homens e mulheres. A mulher 
tem que perceber que ela também está 
a participar na vida familiar e o marido 
tem que admitir essa participação. Há 
sempre esta sensibilização e nos dis-
tritos onde temos as nossas acções, são 
várias as vezes que vemos camionetas 
cheias de mulheres com mercadorias a 
caminho das cidades para desenvolver 
os seus negócios, de forma a garan-
tir que no próximo ciclo da poupança, 
elas possam ter o valor para devolver 
e ainda fazer um empréstimo para dar 
continuidade àquilo que são os seus 
negócios. Mesmo na cidade, são vários 
os grupos de poupança existentes. E 
estes grupos funcionam porque, em 
primeiro lugar, as mulheres são boas 
na economia. Podemos ver isso não só 
em termos de valores monetários, mas 
também de gestão de bens domiciliares. 
Essas actividades são relegadas para as 
mulheres. Mesmo quando é o homem o 
principal provedor, a maior responsabi-
lidade de gestão recai sobre a mulher. E 
elas são mais planificadas, organizadas, 
têm ideias para investir. 

Armando: Esses pequenos créditos 
rotativos ajudam muito as mulheres, 
porque os bancos não financiam os 
seus negócios. Cada valor que a mu-
lher tem, ela pensa no amanhã, pensa 
no filho que tem que ir à escola, no que 
ele vai comer amanhã e os homens an-

dam muito distraídos, empurram esta 
responsabilidade para as mulheres e 
quando elas conseguem vencer, eles é 
que sobressaem, porque nas comuni-
dades é o nome do esposo que sobres-
sai. Muitas vezes, assim, os seus esfor-
ços não são reconhecidos.

Para além do que foi feito, que 
outras actividades poderiam ser 
implementadas de maneira a com-
bater a violência doméstica nas co-
munidades?

Glória: Penso que a questão da es-
cola deve ser fortificada, porque não há 
desenvolvimento sem conhecimento. 
As meninas devem perceber que, para 
ganharem a sua independência, têm 
que estudar. Assim poderão ascender 
a cargos no seu emprego. Encontramos 
muitas mulheres na zona rural que fi-
cam viúvas cedo e que acabam casando 
de novo porque precisam de alguém 
que as sustente. O resultado é irem fa-
zendo mais filhos que não vão conse-
guir sustentar.

Armando: Penso que as mesmas 
actividades que desenvolvemos devem 
continuar, porque ainda não há uma 
apropriação daquilo que deve de facto 
acontecer. E muitas das vezes sinto que 
há ainda algum ruído, as pessoas não 
estão a perceber de facto o que preten-
demos que mude. Então as trocas de 
experiência, sob forma de debate, onde 
estão reunidas várias organizações, 
chefes comunitários e membros do 
governo, permitem ter uma visão glo-
bal do que acontece nas comunidades 
e a partilha e debate desta informação 
desperta em nós coisas que têm passa-
do despercebidas. 

ORAM
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Com uma abordagem multissectorial 
– envolvendo a SC, IPs e lideranças 
comunitárias – e multitemática – a 
violência doméstica de um ponto de 
vista jurídico e psicológico, questões 
de tradição e cultura, direitos sexuais 
e reprodutivos, direitos patrimoniais 
das mulheres, direitos no âmbito la-
boral, empoderamento económico e 
segurança alimentar para as famílias 
–, o projecto enfrentou as temáticas 
da igualdade e da violência de género 
adoptando como grupo-alvo as mulhe-
res e raparigas, reconhecidas pelos vá-
rios sujeitos envolvidos como o elo fra-
co da estrutura social moçambicana. 

A metodologia participativa das 
várias componentes sociais adoptada 
confirmou, de facto, que na realidade 
da comunidade permanece ainda uma 
disparidade entre mulheres e homens 
na maioria dos aspectos do viver fami-
liar e social. O abuso de poder por par-
te dos homens traduz-se num aumento 
dos casos de violência doméstica e de 
abuso sexual no âmbito familiar, sendo 
estes cada vez mais difíceis de detectar, 
uma vez que hoje há mais casos de vio-
lência psicológica, social e económica 
do que física. 

Se, por um lado, as leis ajudam a 
normalizar as convivências sociais, por 
outro, elas não conseguem suprir os 
paradigmas costumeiros desafiantes, 
concretamente quando está em cau-
sa o direito da mulher em relação ao 
homem, continuando esta sempre em 
condições de desvantagem.

Mesmo as leis, em alguns casos, 
não protegem devidamente os direitos 
das mulheres ou não ajudam, de forma 
concreta, a colmatar o gap cultural de 
forma a efectivar a tão propalada igual-

dade de género continuando, de facto, 
a suportar e legitimar aspectos tradi-
cionais.

Os debates observados ao longo dos 
27 meses de implementação do projec-
to ajudaram a compreender o persis-
tente e fraco relacionamento entre IPs 
e SC, assim como a distância que ainda 
se mantém na integração dos esforços 
conjuntos para enfrentar as temáticas 
da violência e desigualdade de género. 
Estas temáticas são transversais a vá-
rios níveis sociais, com graus diferen-
tes de consequências, mas com impac-
tos similares nas vidas das mulheres e 
na auto-estima das mesmas. 

Por outro lado, o projecto visava 
fortalecer as capacidades das OSC em 
lidar não somente com os assuntos 
de género, mas também com a admi-
nistração de projectos. A metodologia 
pedagógica adoptada na gestão do ins-
trumento das subvenções, com forma-
ções e acompanhamento contínuo do 
trabalho das associações envolvidas 
confirmou, por um lado, a fragilidade 
institucional e financeira das organiza-
ções comunitárias, e por outro, realçou 
a relevância do seu papel a nível comu-
nitário, tornando-se em muitos casos o 
único ponto de referência para os ca-
sos de violência doméstica e abuso se-
xual e para as necessidades imediatas 
da comunidade. 

Apesar dos recursos disponibiliza-
dos poderem ser considerados limita-
dos, aquilo que foi realizado a nível da 
base teve um bom retorno. Isto pode 
ser percebido não só em termos nu-
méricos de aderência, mas sobretudo 
pela forma como estimularam a popu-
lação e a liderança local a despertar a 
atenção para as diferentes temáticas 

Considerações Finais
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trabalhadas. Este despertar levantou 
o véu do silêncio que, por sua nature-
za, guarda as temáticas intimamente 
relacionadas aos aspectos familiares 
e sexuais, tornando as mulheres e ra-
parigas mais cientes das suas próprias 
possibilidades, direitos e poder a nível 
sociofamiliar. 

A experiência do Apoio a Terceiros 
realmente demonstra que o investi-

mento no fortalecimento das capacida-
des técnicas e temáticas da SC ajuda a 
atingir os grupos mais vulneráveis, me-
lhorando o desempenho e qualidade 
de trabalho nas suas áreas de actuação, 
contribuindo assim para o alcance da 
sustentabilidade das acções financia-
das, mesmo que este aspecto continue 
a ser o mais desafiador no que diz res-
peito à sobrevivência das associações. 
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CONTACTOS
 CIES – Centro Informazione Educazione allo Sviluppo
 +258 82 72 31 511
 cies.genero@cies.it – ciesmozambico@cies.it
 www.cies.it

 AVVI – Associaçao Vanghano va Infulene
 +258 84 38 32 081
 vanghano@gmail.com

Cidade de Maputo
 Associação AVIMAS 
 Av. de Moçambique 6480, B.° do Bagamoyo
 +258 84 44 64 887, +258 87 29 78 732
 avimasmocambique@gmail.com

 Associação Ca-Paz
 Av. Oliver Thambo, casa nº 150, Machava-Sede 
 +258 82 57 36 036, +258 84 56 88 231
 capaz2016@hotmail.com

 Fórum das ONGS de Matola
 B° Nkobe Distrito da Matola 
 +258 84 69 88 100 
 forumdasongsmatola@gmail.com

Cidade da Beira
 Associação ACAMO
 Av. Mouzinho de Albuquerque nº 906 - B.° da Ponta-Gea
 +258 82 80 56 726
 acamodsofala@gmail.com

 Associação ANZATHU
 Rua do Aeroporto, Manga Mascarenhas - 19° B.° 
 +258 82 60 69 514, +258 82 15 421 60
 associacaoanzathu@gmail.com

 Associação ATETIMA
 Rua Afluente Vasco da Gama, nr 936 - B.° Palmeiras I 
 +258 82 38 27 540, +258 84 65 17 788
 atetimaorg@gmail.com

 GMPIS - Grupo de Mulheres de Partilha de Ideias de Sofala
 Rua Aires de Arone Las, no. 260, 1o Andar, B.° Ponta Gea 
 +258 82 40 23 413
 grupomulheressofala@gmail.com
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Cidade de Chimoio
 Associação Nacha Dzamai
 Rua da Sussundenga, casa 412 – B.° 2
 +258 82 40 89 580
 amordamae03@yahoo.com

 Associação LeMuSiCa
 Vila Nova/Tambara 2 
 +258 82 81 52 275
 judanacamal@gmail.com

 Associação ORAM
 Rua Executive Manica Hotel – B.° 4 
 +258 86 73 82 152
 orammanica.tete@gmail.com

 

AMOR DAMAE 

NHACHADZAMAI 
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