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Breve descrição do participante

• Endereço físico: Escola Comunitária 
4 de Outubro Polana Caniço ”A”

• Maputo, Maputo 

• Sexo: feminino

• Profissão: Presidente da Associacao

das Vitimas de Violencia Domestica

• Telefone – trabalho: 

00258824703720

• Telefone – celular: 

00258847521098

• Email: 

madalenacidaliadomingos@gmai.com
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Resumo: Breve descrição da boa prática e
motivação sobre porquê esta é uma boa
prática?

Usar o dialogo como forma de resolução de conflitos não e tarefa fácil.

Felizmente temos leis e muita boa vontade para trabalhar e ver as pessoas felizes nas 
suas famílias e lares. Em 2009, constatou-se um índice muito elevado de casos de mortes 
ao redor da esquadra do bairro Polana caniço “A”.

As mesmas eram resultantes de casos de violação sexual das raparigas em idades 
compreendida entre 13 e os dezoito anos 18 anos de idade com maior enfoque para as 
raparigas de 18 anos habitantes daquele mesmo bairro.

Este facto chocou os habitantes do bairro e arredores. Sensibilizados com a situação, um 
grupo de mulheres marchou sem sessar dia e noite por um período de um ano como 
protesto a esta situação. O diálogo foi o outro recurso usado para a sensibilização das 
mulheres envolvidas no processo de marcha em protesto a esta situação. As palestras e 
divulgação da lei sobre a violência nos mercados e igrejas localizadas no bairro e 
arredores tiveram um grande impacto na redução dos índices de mortes no bairro.

As famílias desestruturadas também foram alvo de sensibilização com recurso as leis de 
suporte para efeito da sua reestruturação.
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Como é que esta actividade contribui para o alcance das 28 
metas do Protocolo da SADC sobre Género e 

Desenvolvimento? Por favor
indique a(s) meta(s) relevante(s).(

• Artigo 20-25 Violência Baseada no Género

Ajudou a divulgação de leis que proíbem todas as formas de descriminação e de violência
baseada no género.

Por exemplo: As marchas de repúdio contra a violência baseada no género contribuíram
significativamente para a redução da violência baseada no género e reduziu o índice de
mortes observadas no bairro da Polana caniço “A”.

Em alguns casos particulares de sobrevivência de casos de violação sexual a associação
em coordenação com os parceiros da área de saúde, autoridades locais, Líderes
comunitários e gabinete de atendimento a mulher e criança tem estado a dar todo para o
tratamento e cuidados compreensivos e testagem bem como apoio para estas vítimas.

A associação tem estado a trabalhar no sentido de motivar todos os membros da
sociedade civil a recorrer as leis aprovadas e o diálogo para a resolução de conflitos bem
como a motivar os fazedores de leis a rever as leis obsoletas e que já não se adequam a
realidade do nosso país.
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Breve descrição dos antecedentes: Porquê
é que actividade surgiu? Qual é o problema ou

contexto a que esta actividade responde?

Esta actividade surge no contexto de dar apoio moral, cívico e ajudar ás vitimas a
recuperar a sua auto-estima, autodeterminação e autoconfiança e sobretudo a auto-
afirmação na sociedade. A Presidente olha para o seu caso particular de violência e
inspirou-se neste para apoiar outras pessoas e famílias que estivessem nas mesmas
condições.

A vontade de ajudar as pessoas que ainda estão sob rico de violência contribuiu
significativamente para a o impulso do inicio desta actividade. A candidata passou por
situação de violência e usou da sua experiencia para apoiar as outras vitimas nas
mesmas circunstâncias. A presidente recorda que para sair da situação de violência teve
apoio de amigos, familiares e advogada que muito lhe apoiaram tanto ao nível de
institucional como ao nível de família e julga que prestando apoio as vitimas elas têm
mais forca para cooperar no combate a violência a que as mesmas estão sujeitas. A
candidata acredita que combatendo a violência, evita-se o risco de sofrer de depressão
profunda e evita despesas desnecessárias aos cofres do estado.
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Objectivos: O que é que se pretende

fazer? 

A associação pretende ajudar a reduzir os casos de violência nos lares de modo a
encorajar as mulheres a desenvolver actividades positivas para si e seus familiares.

A associação acredita que as mulheres fora do ambiente de violência tem mais forca para
desenvolver actividades lucrativas para o seu auto-sustento e o sustento dos sues
familiares e dependentes directos.

A Associação acredita também que uma mulher livre da violência tem o horizonte mais
amplo e tem também uma mentalidade sã para dar o seu contributo nas mais variadas
área do seu interesse. As pessoas que tenham passado por casos de violência são uma
fonte de inspiração para outras mulheres que estejam a viver igual situação e o objectivo
foi sempre usar estas experiencia para servirem de suporte para os trabalhos de
sensibilização de modo a que as pessoas possam ter acesso a um facto real e a partida
alguém do seu meio que possa ter empatia com o seu caso de violência e facilmente

compreender para melhor ajudar a vitima de violência a sair da situação de violência
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Metas: Quem ou o que é o alvo?

O grupo alvo são mulheres e crianças pois é o grupo que mais sofre tanto devido a
violência pois é o ser o mais fraco e muitas vezes é obrigada a sofrer calado. Porque o
seu agressor usa o poder e a intimidação. Nalgumas vezes as vítimas sofrem também
com represálias da família do agressor. Não só a vitima que divide o poder económico ou
dependência total e submissão sofre calada.

Espera-se que até 2015, 50% das mulheres sofridas sejam livres da violência.
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Processo: Quais são os diferentes
passos/actividades na implementação?

O processo usado para a realização deste trabalho foi: formação de formadores;
palestras e campanhas de sensibilização que tem como objectivo minimizar a violência e
o aprendizado transmitido que será de usar o diálogo como forma de resolução dos seus
conflitos ou para resolver problemas de outrem.

capacitação dos activistas sobre as questões de violência doméstica baseada no género;

Campanhas de divulgação da lei 29/2009: como forma de redução da violência usar-se-á 
órgãos de comunicação social,

Monitoria e avaliação;

Criação de grupos para campanhas: havendo um necessidade de transmitir os
conhecimentos adquiridos na formação sobre a violência assim como forma de ver o
impacto desejado que é reduzir a violência em 50% até o ano 2015.estes grupos terão
que trabalhar 365 dias nas campanhas de sensibilização via local onde posteriormente
far-se-á visitas domiciliares ás vitimas atendidas mas que merecem uma atenção especial
devido ao caso critico que eles tenham apresentado.



Quais tem sido os principais produtos?

Os principais produtos para levar a cabo os trabalhos desenvolvidos pela associação são os instrumentos legais onde

estão dispostos todos aspectos sobre a violência. Os documentos provados por decreto como as leis, políticas,

estratégias e outros instrumentos legais disponíveis para efeitos de combate a violência a todos os níveis, sejam eles

familiar/domestico, quarteirão, bairro, distrito, município, provincial e nacional.

Existe uma correlação muito forte entre as leis e outros instrumentos legais sobre e a violência. Este instrumento tem

estado a ajudar na luta contra a violência ao mesmo tempo que esta a ser disseminada com o intuito de estimular as

pessoas a todos os níveis a recorrer a estas para a resolução dos seus conflitos e dota-las de conhecimento seguro

sobre os seus direitos e obrigações relativamente a pratica da violência no seu meio de social.

As leis são extremamente importantes na luta no combate a violência porque falam sobre todos aspectos relativos a

varias formas de violência e prevêem todas ou quase todos circunstâncias sob as quais esta poderá acontecer. E todas

ou quase todas formas possíveis de resolução satisfatórias para ambas partes.

As leis, os decretos, os mandados judiciais são muito importantes na resolução de conflitos a todos os níveis e devem

ser tomadas em consideração como base na resolução de todo ou quase todo tipo de conflito e violência.
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Quais têm sido os principais resultados? Por favor forneça 
evidências tais como reacção dos beneficiários, evidências

testemunhais, citações das avaliações.

Como resultado temos estado a observar casos de união e estabilização emocional de 
algumas famílias que na altura do inicio dos trabalhos da associação as mesmas já se 
encontravam praticamente separados. Entretanto com o trabalho desenvolvido pela 
associação as famílias voltaram a ter uma  convivência pacífica e a reestruturação da 
mesma tornou-se notória. Estas  famílias tem estado a partilhar todas actividades diárias 
e oferecem apoio  mutou para ultrapassar todas dificuldades que possam enfrentar no 
seu

dia-a-dia. As famílias unidas através da associação tem estado a servir de exemplo e 
modelo para ajudar as famílias que ainda se encontram  emocionalmente 
desestruturadas.

Para outro lado a associação tem estado a conseguir a estabilização de mais famílias que 
graças ao trabalho para a sua re-estabilização emocional  passaram a desenvolver 
actividades lucrativas encorajadas pela associação.

Associação motivou-as a participar em cursos básicos de culinária e costura de  modo a 
que estas possam ter uma fonte de renda para o seu auto-sustento e dos seus familiares

Um dos resultados dos trabalhos da associação é a réplica do aprendizado ganho pela 
associação. A pessoa ex-vitima de violências passa a servir de  modelo para encorajar 
outras pessoas que ainda sofrem violência a sair desta situação.
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Desafios: Quais são alguns dos problemas
que encontrou na implementação do projecto

e como lidou com eles?

• Fraca participação dos homens nas palestras sobre a violência doméstica;

• Intimidação;

• Represálias às vítimas de violência;

• Analfabetismo:

• Tarefas domésticas diárias

• Factores culturais;

• Crenças religiosas:
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Lições aprendidas: Que lições aprendeu
neste processo e como vai aplicá-las?

Primeiro dizer que aprendemos que é necessário transformar a dor em força e ser solidária com o

próximo de modo a que possamos atingir com as metas do protocolo do género da SADC, que são de

erradicar os índices de VBG e atingir os 50 por cento de mulheres nos órgãos de tomada de decisão.

E necessário ampliarmos as nossas vozes para que o grito de socorro em relação a VBG seja ouvido e

que se tomem medidas necessárias para por fim a esta situação Continuar a divulgar e fazer perceber

e compreender de forma correcta a lei contra a violência domestica.

Abrimos os olhos das vítimas de VBG, dando-lhes a conhecer os seus direitos e torna-las capazes de

lutar pelos seus direitos, e pela sua liberdade.

Em alguns pontos do país as mulheres são vítimas de violência domésticas mas estas encaram este

facto como sinónimo de amor. Paradoxalmente, diz-se que quem ama nunca bate ou maltrata.

Contudo, os homens socorrem-se deste “princípio” para abusar de suas

parceiras, o que, algumas vezes, resulta na morte da parceira.
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Replicação e sustentabilidade. Este processo pode ser replicado por 
outros, no seu país e na região? Como é que o projecto

vai continuar depois do actual período de
vida? Que passos são necessários?

Eu acredito que o processo usado neste projecto possa ser replicados por outros no pais
e na região pois os métodos adoptados neste são eficazes, práticos e de baixo custo. Na
região, algumas sociedades continuam a praticar actos que desvalorizam o papel da
mulher nessa mesma sociedade no geral e na família em particular.

O projecto prevê a formação de activistas nas áreas financeiras e na gestão de projectos
de modo a serem capazes de fazer a réplica do mesmo quando este projecto terminar.
Prevê-se ainda que o mesmo tenha uma componente para a troca de experiencias com
outros projectos, associações, organizações que estejam ou tenham implementado
projectos na mesma área ainda que, com objectivos, resultados e metodologias
diferentes.

Para a continuidade da implementação deste projecto depois do actual período de vida
serão necessários jovens com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos e que tenham
domínio da matéria e disponibilidade para trabalhar nesta área.
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