
 

 
 

 
 

 
 

INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE DIRECÇÃO DA 

PIRCOM 

 
 
Sua Excelência Ministra do Género, Criança e Accão Social, Nyeleti 

Mondlane  

Digníssima Coordenadora da PEPFAR em Moçambique, Jacquelyn Geier 

Sesonga 

Honorável representante Nacional da UNICEF em Moçambique, Maria 

Luisa Fornara 

Estimado secretário executivo do CNCS, Francisco Mbofana 

Exmos membros do conselho directivo da PIRCOM  

Exmos membros da Comusanas  

Ilustres colegas da área de comunicação social  

Estimados convidados 

Minhas senhoras e meus senhores, 

  



 

As minhas primeiras palavras, preces e pensamentos, neste momento, 

são inteiramente dirigidas as vítimas da pandemia do COVID 19 em 

Moçambique.  

Nos últimos anos, fomos alvo de uma grande mudança global, porém, no 

nosso imaginário e, no pior dos cenários não poderíamos imaginar, 

jamais o país sofreria de forma tão violenta, esta pandemia que é 

simplesmente arrasadora. Gostaria de deixar, então, uma palavra de 

conforto e solidariedade para todas as famílias enlutadas. 

 

Ainda que sentido com os trágicos acontecimentos que temos 

enfrentado no cenário da violência baseada no género em Moçambique, 

é com muita honra e satisfação que profiro estas palavras, a todos vós, 

neste momento em que  lançamos a Campanha de Comunicação e 

Advocacia denominada “Dê Esperança a 1001 Rositas”, uma iniciativao 

ambiciosa que agora se torna realidade e que vai contribuir no aumento 

de consciencialização sobre Violência Baseada no Género e Violência de 

Parceiro Íntimo.  

 

É um prazer enorme poder dispor do acolhimento e apadrinhamento 

do Ministerio do Género, Criança e Acção Social, e da USAID que, com a 

prontidão que os tipifica, aceitaram prontamente acolher 



 

e  testemunhar a concretização desta iniciativa que surgiu como uma 

resposta a um caso individual , mas que na realidade, vai muito para 

além disso.  

 

Um especial agradecimento a todos os parceiros desta iniciativa, 

membros do conselho directivo da PIRCOM, em especial aos líderes 

religiosos que tornaram esta iniciativa  possível e necessária. 

 

 

Caros convidados  

Minhas senhoras e meus senhores, 

A PIRCOM é uma organização baseada na fé, empenhada em melhorar a 

saúde da população moçambicana em geral e, em particular, o 

comportamento dos beneficiários prioritários em relação à prevenção e 

tratamento da malária, planeamento familiar, nutrição, saúde materna, 

neonatal e infantil, HIV e direitos humanos. 

 

Considerada a primeira aliança múltipla baseada na fé, a PIRCOM através 

da colaboração entre comunidades Cristãs, Muçulmanas, Hindus e Bahai 

usa nas suas intervenções abordagens complementares de Comunicação 

para a Mudança Social e de Comportamento.  



 

Por isso, o modelo de intervenção da PIRCOM considera-se único e bem-

sucedido, o qual baseia-se na disseminação de mensagens de saúde e 

outras áreas sociais padronizadas e aprovadas pelos respectivos  

Ministérios, com destaque para o Ministério  da Saúde. 

Na sua abordagem, a PIRCOM inclui a disseminação de mensagens 

alinhadas com as sagradas escrituras: versículos bíblicos, alcorânicos e os 

livros sagrados dos Hindus e dos Bahai para a promoção dos direitos 

humanos e serviços de e realiza capacitação dos líderes religiosos em 

matérias de direitos humanos e várias áreas temática de saúde, para 

terem maior sensibilidade sobre o assunto.   

 

 

Caros convidados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Distintos colegas, 

 

A violência baseada no gênero (VBG) é a que afecta as pessoas por 

motivos relacionados ao gênero ( papéis associados a homens e 

mulheres) e por relações de poder desiguais entre os dois gêneros. As 

mulheres, meninas, homens e meninos podem ser vítimas da violência 

baseada no gênero, no entanto, a maioria das vítimas são mulheres.  



 

 

Devido ao aumento da consciência sobre estes fenómenos, o governo de 

Moçambique fez do combate à Violência Baseada no Género (VBG) uma 

prioridade na agenda política, juntamente com a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados aos sobreviventes.  

 

A pandemia de COVID19 exacerbou o problema, um mês depois do 

bloqueio global em 2020, a ONU Mulheres registrou um aumento de 

30% nos casos relatados de violência contra mulheres e meninas em 

todo o mundo. Em Moçambique, o aumento de casos de violência 

doméstica resultou directamente do confinamento da COVID e do 

aumento das tensões no agregado familiar devido à pressão 

económica, perda de meios de subsistência e perturbação do acesso 

aos serviços de saúde, sociais e de protecção , conforme indica um 

estudo do Fundo das Nações Unidas para a População de 2021.  

 

Um estudo sobre factores de risco associados à alta prevalência de 

violência por parceiro íntimo entre mulheres jovens que frequentam a 

escola (com idades compreendidas entre 15–24 anos) em Maputo (2020) 

mostrou que Moçambique tem uma alta prevalência de Violência por 

Parceiro Íntimo, com uma prevalência ao longo da vida entre mulheres 



 

de 15 a 24 anos que varia entre 36% e 47,8%, sendo a violência 

psicológica a forma mais relatada de Violência por Parceiro Íntimo. 

 

Por outro lado, os resultados do Inquérito Nacional de Violência contra 

a Criança em Moçambique realizado pelo Instituto Nacional de Saúde 

indicam que, do total dos inquiridos, um terço de raparigas (32%) e 40% 

de rapazes sofreu algum tipo de violência (física, sexual e/ou emocional) 

na infância. Uma proporção substancial de raparigas (14%) e rapazes 

(8,4%) sofreu algum tipo de violência sexual.  

 

Ora, embora tenha havido muitos avanços nos direitos das mulheres em 

Moçambique e em todo o mundo, a violência contra mulheres e meninas 

continua generalizada.  

 

Os dados aqui apresentados são reflexo da necessidade de se fazer uma 

revisão do quadro formal, que por si só, não parece ser suficiente para 

promover um ambiente livre de violência de género para as mulheres. A 

fraqueza institucional do sistema jurídico, a actuação dos serviços de 

apoio e défice de regulamentação e implementação das leis só vem 

enfatizar o clima de impunidade dos agressores, fazendo com que as 

mulheres não confiem nos serviços de apoio e condenando-as 

continuamente a um clima de terror dentro das suas famílias. 

 



 

Minhas senhoras e meus senhores 

Caros colegas, 

  

É neste contexto que, a PIRCOM juntamente com outras organizações e 

instituições nacionais e internacionais vai dar o seu contributo na 

Campanha denominada “Dê esperança a 1001 Rositas” para celebrar a 

vida e o serviço de Rosita Sebastião António Muchanga, uma jovem 

activista do Projeto “Mwanawasa”, que perdeu a vida devido a violência 

por parceiro íntimo. O projecto Mwanawasa é implementado pela 

ComuSanas, uma organização, baseada na cidade da Beira.  

A campanha irá abranger as províncias de Sofala, Manica, Zambézia, 

Nampula, Cabo Delgado, Maputo, Gaza e Inhambane através de 

actividades comunitárias directas e em todo o país, através de 

actividades de comunicação social e mídia social.  

A PIRCOM usará a sua rede de líderes religiosos para mobilizar e 

conscientizar os membros da comunidade a participarem do movimento 

geral que visa acabar com a normalização da violência nas relações 

íntimas. Estas acções serão realizadas durante os sermões religiosos, 

encontros com grupos de crentes em congregações religiosas e não 

crentes na comunidade. Também, será através de participação de líderes 

religiosos em debates nos canais radiofónicos (incluindo rádios 

comunitárias)  e na televisão em coordenação com a ComuSanas.  



 

Nós líderes Religiosos, em nome da PIRCOM, comprometemos aqui, 

hoje, perante todos vós a implementar esta campanha com base em 

Valores inequívocos como: Fé, Inter-religiosidade, Voluntarismo, 

Comprometimento, Integridade, Transparência, Credibilidade e 

Perseverança.  

Queremos contribuir de forma efectiva para a luta contra a violência 

baseada no generoem Moçambique, através de acções de comunicação 

e advocacia complementares a projectos já existentes, e que de forma 

integrada tem vindo a impactar esta violência.  

 

Obrigado a todos pelo tempo disponibilizado e  com o vosso suporte  

para implementação desta campanha – “Dê Esperança a 1001 Rositas” 

atraves do uso da voz e imagem dos Líderes Religiosos 

 

 

MUITO OBRIGADO 

 

 

Bem hajam 

 

 


