
 

 
 

 
 

 
 

INTERVENÇÃO DO DIRECTOR EXECUTIVO DA PIRCOM BISPO MATSOLO 

 
 

Campanha “Dê esperança a 1001 Rositas” 
 

Contextualização 
 

A Campanha denominada “Dê esperança a 1001 Rositas” é um momento 

para reflexão sobre a Violência Baseada no Género e principalmente a 

causada por Parceiro Íntimo. Esta iniciativa surge em memoria da Rosita 

Sebastião António Muchanga, uma jovem activista do Projeto 

“Mwanawasa”, que perdeu a vida devido a violência causada por 

parceiro íntimo. Rosita morre e deixa uma filha menor. O projecto em 

que fazia parte a Rosita é implementado na cidade da Beira, província de 

Sofala, pela organização ComuSanas, cujo o foco da implementação visa 

o empoderamento da rapariga, prevenção do HIV e Violência Baseada no 

Género.  

Face ao crescente número de casos de Violência Baseada no Género em 

Moçambique, simbolizado pelo caso da Rosita, a Plataforma Inter-



 

Religiosa de Comunicação para Saúde (PIRCOM) através dos Líderes 

Religiosos e respectivas Confissões Religiosas, junta a sua voz e imagem 

com a ComuSanas e em coordenação com o Ministério de Género, 

Criança e Acção Social para fazer eco ao seu papel moralizador na 

edificação das famílias e da sociedade na prevenção deste mal social. A 

PIRCOM juntou-se a este movimento para através de uma abordagem 

baseada na Comunicação para Mudança Social e Comportamental 

disseminar mensagens de mobilização e consciencialização sobre a 

Violência Baseada no Género, as quais são alinhadas com as Sagradas 

Escrituras das comunidades religiosas mais influentes no país (Cristã, 

Islâmica, Hindu e Baha´i).  

As intervenções da PIRCOM e ComuSanas na Campanha “Dê esperança 

a 1001 Rositas” são uma complementaridade de esforços que estão 

sendo levados a cabo por diversas organizações e instituições nacionais 

e internacionais para numa só voz desincentivar a prática de Violência 

Baseada no Género e por Parceiro Íntimo.  Este evento é implementado 

em coordenação com o Ministério de Género, Criança e Acção Social e 

suas representações provinciais e distritais; e tem apoio financeiro da 

USAID/PEPFAR.  

 


