Fórum Consultivo dos Parceios
do Programa AGIR
Apresentação de resultados dos parceiros

Direito à inclusão e Igualdade

Nota prévia
• Os resultados aqui apresentados representam o trabalho de um conjunto de OSC, a
maioria das quais financiadas pelo programa AGIR.

• Embora cada organização tenha contribuído com as suas capacidades, recursos

humanos e materiais, o trabalho em rede permitiu ampliar os resultados e dar maior
visibilidade dos problemas que sempre fizeram parte das agendas/preocupações dos
activistas.

• Os resultados apresentados devem ser vistos tendo em conta a extensão completa
do Programa AGIR, uma vez que algumas das mudanças registadas só se
conseguem concretizar e avaliar a médio e longo termo.

Resultados
Ao nível de leis/políticas
 Aprovada a Lei de Sucessões,
 Lei da Família
 Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras
 Anulação do Despacho nº 39, que discriminava as estudantes grávidas;
 Revisão e aprovação do Código Penal que eliminou a maioria dos preconceitos de género e
discriminações presentes na versão original do século XIX. (ex: descriminalização da
homossexualidade, despenalização da interrupção voluntária gravidez)
 Inclusão de pessoas trans e homens que fazem sexo com homens em políticas públicas de saúde
(Directriz de população chave e PEN) tendo contribuído para disponibilização de insumos no
serviço público de saúde e melhorada a oferta de atendimento amigável nas unidades sanitárias
para homens que fazem sexo com homens e pessoas trans;
 Monitoria comunitária independente

Resultados

 Aumento do reconhecimento público de que certas práticas culturais negam o
acesso e o exercício dos DH das mulheres, criando sensibilidade para a aprovação
da Lei contra as uniões prematuras e contra a violência sexual que está cada vez
mais visível. A indignação hoje manifestada nas redes sociais, na imprensa e
noutros espaços é fruto do acumular do trabalho para fazer reconhecer os DH e
os DHM. – Violência de género é denunciada em jornais, televisões e outros, ex.
da campanha Ntavase. (Durante 2020 e nestes primeiros meses de 2021, foram reportados
na imprensa 70 casos de violência de género ou comentou-se sobre esta situação)

Por exemplo, vejam-se algumas das matérias publicadas nos jornais:
20/1/2020 - Em Inhambane: Jovem assassinou a sua mãe e duas vizinhas
com um machado
27/1/2020 - Jovem agredida e violada morre em Maputo
27/1/2020 - Jovem assassinada na Província de Maputo
5/2/2020 - Menor violada por idoso na Província de Maputo
5/2/2020 - Adolescente abusada sexualmente em Nampula
15/2/2020 - Homem mata esposa com machado por ciúmes
23/2/2020 - Funcionário da saúde viola menor e infecta-a com HIV na
Zambézia
3/3/2020 - Pai assassina filha de cinco anos de idade na Província de Tete
7/3/2020 - Mulher é assassinada depois de ter sido supostamente violada
17/3/2020 - Pai acusado de assassinar a filha na Cidade de Maputo
17/3/2020 - Mulheres angolanas reclamam direito de maternidade à IURD
18/3/2020 - Jovem envenena namorada na Província de Gaza
19/3/2020 - Violência doméstica mata 45 pessoas no país
23/3/2020 - Menor de 5 anos violada pelo padrasto na Província da
Zambézia violação
28/3/2020 - Detido por violação de menor em Tsalala
8/4/2020 - Crescem índices de violência doméstica
21/4/20 - Jovem detido em Panda por matar os pais
29/4/2020 - Detidos por violação e assassinato de jovem de 26 anos
4/5/2020 - Homem condenado a vinte anos de prisão por violar duas
crianças

12/5/2020 - Decepou orelhas da esposa por ciúmes em Chimoio
19/5/2020 - Mulher e filhas mortas acusadas de feitiçaria
21/05/2020 - Aumentam crimes contra a liberdade sexual em Moçambique, PGR
considera “problema de saúde pública”
22/5/2020 - Marido espanca esposa por exigir teste da Covid – 19
1/6/2020 - Mulher violada e assassinada no Chimoio
4/6/2020 - Em pleno estado de emergência: Crescem casos de violação sexual
7/6/2020 - Agente da PRM mata esposa e suicida-se em Maputo
9/6/2020 - Plena quinzena da criança: Autoridades anunciam aumento de casos de
abuso sexual desta camada
17/7/2020 - Enfermeiro detido por violação sexual de paciente no Ile
7/9/2020 - Quando o silêncio é cúmplice da violação sexual infantil
15/9/2020 - Defesa Nacional distancia-se do assassinato de mulher em Cabo
Delgado
28/9/2020 - Pelo agente da Sernic: Vídeo de abuso sexual de menor gera
indignação
14/10/2020 - Província de Inhambane: Líder comunitário acusado de abusar
sexualmente da sobrinha
12/11/2020 - Aumenta violência sexual de menores durante a pandemia província
16/11/2020 - Província de Inhambane: Sobe o número de casos de violações de
menores
23/12/2020 - Na zona do Trim Trim: Mulher violada e assassinada

Resultados
• Maior capacidade interventiva da sociedade civil, que está mais reforçada no seu conjunto
em resultado de uma tradição de trabalho em plataformas e redes, que levaram a
estratégias comuns para alargar o âmbito de intervenção na área dos DH; os defensores
dos DH também se encontram mais protegidos por esta estratégia de trabalho em rede.

• Mais visibilidade e maior intervenção ao nível dos DSR, o que se reflecte em políticas
públicas e em prestação de serviços do aborto e PF, bem como aumentado o acesso ao
tratamento das mulheres com fístula obstétrica.

Lições Aprendidas
• O trabalho em rede tem potenciado o sucesso das intervenções, para além de
maximizar os recursos humanos e materiais;

• A integração dos líderes comunitários como agentes de mudanças nas acções de mobilização
comunitária contribui para aumentar o número de denúncias de casos de violência baseada
no género;

• Os membros dos Conselhos de Escolas fortalecidos sobre VBG providenciam serviços de
denúncias de Casos de Abuso de raparigas e ajudam na reintegração das sobreviventes

Sustentabilidade
• O trabalho em rede tem permitido às OSC juntar sinergias e possibilitará a
continuidade das acções; Assegurar a continuidade do trabalho em rede de
forma sinérgica das organizações da sociedade civil;

• As organizações devem manter as Boas Práticas de gestão e governação;
• A publicação de forma periódica e regular dos resultados alcançados para os
parceiros e o público, pode gerar interesse na continuidade desses programas;

OBRIGADO

