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• Manhiça, Maputo, Moçambique
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Resumo: Breve descrição da boa prática e motivação sobre 
porquê esta é uma boa

prática?
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• Com o trabalho em Uniao, reduz a Violência em 50%-

Exercida pelos familiares, professores e colegas no

Distrito de intervenção, de acordo com as estatística

de base.

• No Distrito de intervenção em carteira, com a Partilha

e transparencia o numero de raparigas matriculadas

registou o aumento em media de 22%.

• Aumento de matriculas de raparigas em 20%,

comparativamente. Capacidade de raparigas em

denunciar as autoridades policiais locais.

• Com Trabalho Colectivo tem se registado maior

colaboração dos gabinetes de atendimento as vitimas

dentro do Distrito, muita colaboração do gabinete

Policial, após a parceria e formação de policias.



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).

• Contribui porque dos 250 milhões de habitantes em

todo o território nacional, 42% são crianças, e

destas fazem parte as crianças e jovens raparigas e

rapazes do Distrito da Manhica inseridas neste

grande projecto inicial que terá a sua réplica a nível

nacional e provincial.

• Contribui reduzindo em 50%, a Violência Exercida

pelos familiares, professores e colegas no Distrito

de intervenção, de acordo com as estatística de

base.

• No Distrito de intervenção em carteira o numero de

raparigas matriculadas registou o aumento em

media de 22%.
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Breve descrição dos antecedentes: Porquê é que a actividade 
surgiu? Qual é o problema ou contexto a que esta actividade 

responde?

• O objectivo do projecto é de garantir que as
raparigas sejam capazes de exercer os seus
direitos a educação e participação em um
ambiente livre de violência.

• Dentro do contexto de índole social, a
violência e uma realidade, acontece dentro e
fora das famílias, na rua, escola, e na
comunidade.

• Alguns entrevistados relataram que as
raparigas mais vulneráveis são aquelas que se
encontram em desvantagem económica ou
são órfãs. São, por outro, aquelas de quem é
mais simples tirar vantagem, aquelas que
ocorrem o maior risco de violência.

• Assim era mesmo necessário fazer alguma
coisa pelas raparigas, porque são elas que
estão em maior desvantagem, se pensarmos
nisso, a maior parte dos casos de abuso
sexual acontecem com raparigas. (Opinião de
um líder de 49 anos, comunitário peri –
urbano).
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Objectivos: O que é que se pretende
fazer?

IGUALDADE DE GÉNERO ATÉ 2015, SIM 
NÓS DEVEMOS

• Sensibilizar nas casas, familias, escolas, bairros

sobre a violencia de todas as formas;

• fazer o registo e trazer as criancas vulneraveis a

escola;

• Formar e treinar para confiança e desafio da

cultura de violência nas escolas e denunciar os

incidentes e constrangimentos quotidianos.

• instruir as raparigas para que sejam fortes e

com o poder de agir e resistir aos insultos e

conflitos e aos abusos e de perseguição dos seus

sonhos;

• resgatar nas vitimas a auto-estima, confianca e

determinismo nas actividades quotidianas.



Processo: Quais são os diferentes
passos/actividades na implementação?

• Registo de raparigas em idade escolar, das 30 escolas da

Manhica;

• Registo de Jovens em idade escolar que não frequentam

nenhuma escola e que permanecem em casa por

interdição dos pais;

• Registo de Jovens que os pais obrigaram a optarem por

casamento precoce;

• Localizar e registar crianças e jovens não registadas por

negligência dos progenitores;

• Sensibilizar e profissionalizar as raparigas que são vitimas

de violência e abandonadas da escola;

• Negociação com os pais, directores das escolas, conselho

de escola, e chefes da comunidade, sobre as criancas que

sofrem de rapto para a sua recepção nas escolas;

• Capacitação de crianças, raparigas e rapazes em estado

de fragilidade e de pobreza sem apoio familiar; e

• Apoio a Crianças órfãos de pais, doentes e deficientes, etc.

IGUALDADE DE GÉNERO ATÉ 2015, SIM 
NÓS DEVEMOS



Quais tem sido os principais produtos?

• Elaboração de relatórios e
plano de acção; cartazes;
panfletos, publicações;
recortes de jornais; DVDs.

• Reunião com os Directores,
professores, líderes
comunitários e conselho de
pais, estudando formas de
alteração, reformulação e
actualização de
regulamentos escolares do
Distrito.
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Quais têm sido os principais resultados? Por favor forneça 
evidências tais como reacção dos beneficiários, evidências

testemunhas, citações das avaliações. 

• Mais raparigas e rapazes a frequentar a escola;

• A comunidade tem conhecimentos sólidos sobre a criminalização da Violência Baseada no Género
(VBG);

• Mais raparigas a beneficiarem-se dos cursos de pequena duração e de geração de rendimentos;

• Ajuda das raparigas e rapazes a integrarem-se no sector de trabalho;

• Elevado número de rapazes e raparigas profissionalizados;

• Clubes de raparigas criadas ao nível do distrito da Manhiça;

• Menos raparigas grávidas em idade escolar;

• Menos casos registados de violência contra a Mulher perpetrada pelos pais, tios, primos, inclino,
vizinho, padrasto, etc;

• Aumento de auto-estima, confiança e determinismo nas raparigas fora e dentro da escola;

• Mais atenção da policia e dos parceiros locais sobre casos de VBG;

• Redução de resolução dos casos de violência por meios informais, tal é o caso de pagamento de
multas pelos infractores, incentivados pelos pais da vitima;

• Mais raparigas e residentes com capacidades de denúncia dos casos de VBG;

• Mais colaboração entre a policia, quadros da AMUDEIA e autoridades locais;
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Ord. Designação da

activ.

Metas: triénio

(2010/2012 Percentagem acrescida Observação

Prevista Resultado

alcançados

01 Formação de

pais/conselhos de

escola

1.200 2.120 76,67% A inclusão dos pais nos

programas de VBG visava

advertir os pais de atitudes

que são perpetradas sem se

aperceber que se trata de

violência contra a rapariga.

02 Recuperação de

raparigas fora da

escola

50 57 14% Das 50 raparigas fora da

escola planificadas para

sensibilização, foram

conseguidas mais 7,

acrescendo em 14

porcento.

03 Formação de

rapazes fora na

escola

250 257 2,8% A planificação preveio

trabalhar com 250 rapazes

dentro da escola, tendo se

recuperado mais 7 rapazes

que passaram a somar 257

rapazes formados.

04 Formação de

autoridades

comunitárias

10 50 400% A formação de autoridades

locais nas matérias de VBG

se alicerça pela sua

actividade de velar nos

bairros e evitar as práticas

que incentivem a VBG.

05 Formação de

Professores do

Ensino Primário

500 1.000 100% Os professores são os

principais dessimiladores

de informações que, por

meio dos alunos passam-as

durante as lições

contribuindo grandemente

na redução da VBG.

06 Formação de Clubes

da Rapariga

600 1.000 66,67% As raparigas são formadas

para saber distinguir as

atitudes e comportamentos

dos pais ou familiares que

incentivam a VBG.
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Desafios: Quais são alguns dos problemas
que encontrou na implementação do projecto

e como lidou com eles?

• Fraca colaboração das conselheiras devido a carga horária, por um lado e por outro, a 
esperança de obter algum subsidio ou recompensa pelo trabalho fora de hora.

• Os regulamentos escolares não respondem às questões de género.

• Reformulação de Regulamentos escolares.

• Alguns professores sem conhecimento de deontologia profissional.

• Falta de meios de transporte de ida e volta para as escolas. 

• Causa naturais tais como: temporais, obstrução de linhas de telefone e do uso do correio 
electrónico, atraso no cumprimento de actividades.

• Escolas sem regulamentos escolares.

• Algumas questões foram sendo ultrapassadas com adopção de novas metodologias; com o 
trabalho planificação de actividades do projecto em parceria com o Grupo Multissectorial.

• Dificuldade de apoiar raparigas fora da escola e de raparigas mamaes e crianças.
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Lições aprendidas: Que lições aprendeu
neste processo e como vai aplicá-las?

• Realizar mais visitas nas escolas.

• Criar e incentivar actividades de laser com os
clubes.

• Desenvolvimento de trabalhos em conjunto
rapazes e raparigas.

• O envolvimento da comunidade é uma das mais
valias neste projecto.

• O envolvimento do Grupo Multissectorial foi
muito positiva dentro da esteira de:
funcionários do governo a todos os níveis,
líderes comunitários, autoridade policial ,
membros da comissão da gestão de escolas,
líderes religiosos e comunitários, coligações
religiosas e sindicatos de professores,
intelectuais voluntários, académicos de
diferentes escalões, outras redes da sociedade
civil.

• Metodologia inclusiva onde se incluiu rapazes
clubes , alguns por opção própria e outros por
acharem que estavam a ficar fora do jogo.

• Necessidade de incluir possíveis soluções no
enquadramento de raparigas vitimas de
gravidez precoce.
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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? 

• Continuar trabalhar com os lideres.

• Continuar a dar apoio e a monitorar os clubes.

• Alargar o projecto para outras escolas. 

• Continuar com o projecto mesmo com poucos fundos e pequenos financiamentos.

• Certa de que a criação de clubes nas escolas e do interesse de todas as escolas vai sim 
continuar com apoio de todos.

• Se o empoderamento das raparigas é visto como fundamental para garantir uma 
transformação das relações de género nas escolas  ena comunidade, tal, foi colocada no 
centro do trabalho deste projecto para que a rapariga deixe de ser a principal vitima.

• Continuar a apostar em Comunidade Forte e Raparigas Fortes.

• Apostar em habilidades para a Vida ao nível das Escolas e comunidades para raparigas e 
rapazes.

• Manter uma metodologia ecológica.

• Promover a cultura de troca de experiências com as escolas, clubes e organizacoes.

• Reflexao com os intervenientes para a avaliacao do impacto das actividades desenvolvidas na
base.
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Obrigada!

Maria Adosinda Almeida - AMUDEIA
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