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RECOMENDAQOES CONCLUSIVAS DO COMITE AFRICANO DE PERITOS EM
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RELATORIO DE MOQAMBIQUE SOBRE O ESTADO DE IMPLEMENTAGAO DA

CARTA AFRICANA DOS DIREITOS E BEM-ESTAR DA CRIANQA

I. INTRODUQAO

1. O Comite de Peritos em Direitos e Bem-estar da Crianga (ACERWC)
apresenta os seus cumprimentos ao Governo da Republica de Mogambique e
gostaria de acusar com agradecimento a recepgao do relatorio preliminar sobre o
estado da implementagao da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Crianga.
Durante a sua 1a Sessao Ordinaria realizada de 6 a 11 de Outubro, a ACERWC
analisou o relatorio preliminar de Mogambique que foi apresentado em conformidade
com as obrigagoes dos Estados Partes, ao abrigo do Artigo 43° da Carta Africana
dos Direitos e Bem-estar da Crianga.

2. O Comite toma nota das respostas por escrito a sua lista de questoes e elogia
o Estado Parte pela sua delegagao chefiada por S.E. Manuel Gongalves,
Embaixador da Republica de Mogambique na Etiopia junto do Comite dos
Representantes Permanentes da UA e da UNECA, pela abertura e dialogo
construtivo.

3. O Comite percebe com aprego que o Estado Parte ratificou a Carta Africana
dos Direitos e Bem-estar da Crianga e tomou varias iniciativas no sentido de
implementar os direitos e deveres guardados em relicario na Carta. Todavia, o
Comite lamenta o facto de o relatorio ter sido apresentado com urn atraso
consideravel, o que impossibilitou o Comite de rever a implementagao da Carta por
parte de Mogambique, alguns anos apos a sua ratificagao.

II. PROGRESSO NA IMPLEMENTAQAO DA CARTA

4. O Comite felicita o Estado Parte relativamente as seguintes concretizagoes:

a. A ratificagao de varios instrumentos regionais e internacionais dos
direitos humanos;

b. A adopgao da Lei Basica sobre a Protecgao da Crianga n° 7/2008,
9/7/2008; a Lei da Organizagao Tutelar de Menores n° 8/2008, 9/7/2008;
e a Lei sobre o Trafico de Pessoas especialmente Mulheres e Criangas
n° 6/2008, 9/7/2008;

c. A elaboragao de varias pollticas nacionais e pianos de acgao, incluindo o
Piano de Acgao Nacional para a Crianga - PNAC I (2006-2011), PNAC II
(2013-19), e o Piano de Acgao para as Criangas Orfas e Vulneraveis
(PACOV) - paralelo ao PNAC I e integrado no PNAC II.



III. AREAS DE PREOCUPAQAO E RECOMENDAQOES

A. Medidas Gerais de Implementagao

5. O Comite felicita o Estado Parte pelo crescimento economico dinamico que
alcangou e, espera que tal crescimento venha a contribuir positivamente para
abordar os principals desafios economicos enfrentados pelas criangas.

6. Ciente do facto de que o Estado Parte dispoe de uma vasta gama de
legislagoes e politicas que protegem os direitos da crianga, o Comite continua
preocupado com o facto de que o contexto de Mogambique, particularmente no que
respeita a prevalencia da corrupgao, pobreza e desigualdade, tern afectado a
implementagao dessas leis e politicas para o beneffcio da crianga. O Comite insta o
Governo a colmatar esta lacuna atraves do aumento da atribuigao de orgamentos
em prol da implementagao da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Crianga e
a abordagem dos desafios relacionados com orgamentos atribuidos tais como: ma
gestao de fundos, corrupgao e desenvolvimento desequilibrado existente entre as
areas rurais e urbanas. Outrossim, o Comite recomenda o Estado Parte a fortalecer
o seu sistema de protecgao, conjuntamente com a atengao crescente a formagao de
assistentes sociais.

7. Durante o dialogo construtivo com os delegados do Estado Parte, notou-se
que Mogambique esta em vias de introduzir regulamentos atinentes a Lei Basica
sobre a Protecgao da Crianga n° 7/2008. Por conseguinte, o Comite apela o Estado
Parte a acelerar a finalizagao do referido regulamento, por forma a melhorar a
situagao das criangas em Mogambique.

8. O Comite insta ainda o Estado Parte a introduzir urn sistema abrangente de
recolha e manutengao de registos de dados e, a incorporar urn conjunto de dados
estatisticos desagregados no seu proximo relatorio a ser apresentado ao ACERWC.

9. O ACERWC acolhe a criagao do Instituto Nacional dos Direitos Humanos e
espera ansiosamente que venha formular urn acordo com o mesmo. O Comite e do
parecer que o Estado parte deva fortalecer o Instituto Nacional dos Direitos
Humanos, com vista a cuidar do bem-estar das criangas, criar um ponto focal para
as criangas alegarem as violagoes dos seus direitos e garantir que o Instituto
Nacional dos Direitos Humanos seja munido de recursos para dar seguimento as
reclamagoes recebidas.

10. O Comite elogia o Estado Parte por ter celebrado o Dia da Crianga Africana
(DAC) e encoraja-o a continuar com a celebragao deste dia com o objectivo de
causar impacto sobre a vida das criangas.



B. Definigao de uma crianga

11. 0 Comite aplaude o Estado Parte pela definigao da crianga, adoptada nos
termos da sua Constituigao, da Lei da Familia e da Lei Basica de Protecgao da
Crianga. 0 Comite, todavia, mostra-se preocupado com as restantes leis que
proporcionam uma definigao sobre a crianga que nao estao de acordo com a Carta.

12. O Comite reconhece que a idade minima de consentimento para o casamento
e a abaixo dos 18 anos em algumas circunstancias, o que, claramente, contradiz a
Carta, visto que a mesma preve a idade minima sem excepgao, de 18 anos para o
casamento. Portanto, o Comite solicita o Estado Parte a harmonizar as suas leis,
politicas e praticas consuetudinarias e religiosas de forma a determinar a idade
minima de casamento para os 18 anos de idade em todas as circunstancias, em
conformidade com os Artigos 2° e 21° da Carta e, introduzir mecanismos para
reduzir a incidencia de casamentos infantis.

C. Principios Gerais

Nao discriminagao

13. O Comite insta o Estado Parte a aprimorar e a fomentar leis e politicas que
promovam a igualdade das criangas em geral e das meninas, criangas com
deficiencia e criangas provenientes de grupos marginalizados em particular.

O melhor interesse da Crianga

14. O Comite preza-se pela inclusao do principio sobre o melhor interesse da
crianga na sua Constituigao e recomenda o Estado Parte a aplicar este principio na
Integra em conformidade com as disposigoes da Carta. Deve haver uma disposigao
clara que preveja a priorizagao do melhor interesse da crianga como revogagao
doutros interesses em todas as questoes que dizem respeito as vida da crianga.

Sobrevivencia e Desenvolvimento

15. Ha relatos de que a malnutrigao entre criangas atingiu o indice de 44% em
Mogambique. O Comite apela o Estado Parte a tomar medidas apropriadas tais
como a provisao e promogao da nutrigao adequada, sobretudo a amamentagao
exclusiva e continua, bem como providenciar alimentos densamente nutritivos e
complementares para criangas, a comegar dos primeiros seis meses.

16. O Comite recomenda que o Estado Parte introduza medidas necessarias em
todos os cenarios, a fim de proteger as criangas da violencia que afecta o seu direito
a vida, sobrevivencia e desenvolvimento.

17. No seu relatorio, o Estado Parte admitiu a prevalencia de mortes de criangas
resultantes de acidentes de viagao. O Comite sauda as medidas tomadas pelo



Estado Parte no sentido de reduzir os acidentes que envolvem criangas. O Comite
apela o Estado Parte a fortalecer as suas medidas e a desenvolver padroes de
seguranga mais rigorosos para os condutores, como forma de proteger o direito da
crianga a vida.

Participagao da Crianga

18. O Comite elogia o Estado Parte por reconhecer o direito da crianga a
liberdade de exprimir a sua opiniao sobre questoes que a dizem respeito e apela o
Governo de Mogambique a prestar devida consideragao a crianga em geral e ao
parlamento infantil em particular, atraves da atribuigao de verbas necessarias. O
Comite recomenda ainda o Governo de Mogambique a tomar todas as medidas
necessarias no sentido de garantir a representagao apropriada das criangas nos
processos judiciarios.

D. Direitos e liberdades civis

O direito a um nome e uma nacionalidade

19. O Comite encoraja o Estado Parte a implementar a Carta da Crianga Africana,
atraves do registo de cada crianga logo apos o nascimento. O Governo deve
harmonizar as suas leis sobre o registo de nascimento a luz das disposigoes da
Carta e dos principios incluidos no Comentario Geral n° 2 do ambito de aplicagao do
Artigo 6° da Carta.

E. Familia, Ambiente e Cuidados Alternativos

Cuidados alternativos

20. Durante o dialogo construtivo entre o Comite e a delegagao do Estado Parte,
foi mencionado que ha um desafio quanto a administragao e regularizagao dos
orfanatos e centros de cuidados infantis. O Comite, no entanto, exorta o Estado
Parte a desenvolver e implementar eficazmente as normas e padroes para atender
as criangas desprovidas de um ambiente familiar e para o efeito, o Comite insta o
Estado Parte a consultar as Linhas Directrizes da ONU para o Cuidado Altemativo
de Criangas (2009).

Adopgao

21. O Comite preza-se pela introdugao por parte do Estado Parte da adopgao
domestica nos termos do Decreto Lei 5/89. Todavia, nota-se que esta lei e ambigua
em relagao a adopgao inter-pais. Contudo, o Comite recomenda o Estado Parte a
prestar esclarecimentos na lei relativa a adopgao inter-pais e para o efeito, ratificar a
Convengao de Hague sobre Protecgao da Crianga e Cooperagao a Respeito da
Adopgao Inter-pais (1983) e, consultar, igualmente, as Linhas Directrizes de Acgao
sobre a Adopgao Inter-pais em Africa.



F. Saude e Bem-estar

22. O Comite elogia o Estado Parte por conceder prioridade a saude das
criangas, mediante implementagao de programas de vacinagao e aconselha o
Estado Parte a aumentar proporcionalmente o seu programa de vacinagao, em
particular a expansao do acesso aos medicamentos anti-retrovirais do VIH, para
efeitos de redugao da prevalencia do VIH e os seus efeitos sobre as criangas.

23. Ha relatos de casos de corrupgao e falta de habilidades necessarias por
profissionais de saude, o que afecta a qualidade e distribuigao equitativa dos
servigos de saude. Portanto, o Comite apela o Governo de Mogambique a formar
profissionais de saude, tendo em vista levar a cabo os servigos de saude de uma
maneira favoravel as criangas e, tomar as medidas necessarias para combater a
falta de etica profissional.

G. Educagao

24. O Comite preza os esforgos do Governo de Mogambique de melhorar a
qualidade e acesso a educagao, apela o Estado Parte a fortalecer mais ainda e a
continuar melhorando o acesso e a qualidade da educagao para todas as criangas.
O Comite recomenda ainda o Estado Parte a asseverar de que nenhuma crianga e
deixada sem educagao, atraves da eliminagao de barreiras tais como o requisito de
Bilhetes de Identidade aos refugiados e apatridas infantis e da garantia do acesso ao
ensino para as meninas em estado de gravidez.

25. O Comite preza os esforgos envidados pelo Estado Parte no sentido de
melhorar a taxa de conclusao nas escolas e recomenda o Estado Parte a abordar as

questoes particulars que levaram ao abandono escolar. Alem disso, ha relatos de
que a cobertura do ensino pre-escolar em Mogambique equivale a apenas 5%. O
Comite, por conseguinte, insta o Governo de Mogambique a tomar todas as medidas
adequadas de forma a aumentar proporcionalmente o ensino pre-escolar a uma
nivel aceitavel.

26. O Comite recomenda o Estado Parte a responsabilizar pelos seus actos,
todos os professores que abusam sexualmente as criangas. O Comite exorta ainda o
Estado Parte a monitorizar de perto, regularizar e avaliar o impacto negativo da
privatizagao de escolas sobre o acesso a educagao e, supervisionar todas as
escolas religiosas, privadas e publicas, com vista a salvaguardar o bem-estar da
crianga nessas escolas.

27. Outrossim, o Comite apela o Estado Parte a garantir a concretizagao do
ensino inclusivo, tomando todas as medidas necessarias para favorecer as criangas
com deficiencia. A maneira e a forma de ensino inclusivo devem ser determinadas

em fungao das necessidades individuals de ensino da crianga. O Estado Parte nao
deve aplicar o ensino inclusivo, atraves da simples integragao das criangas com



deficiencia no sistema educacional regular, nao obstante os seus desafios e
necessidades. Antes, deve atender as necessidades especificas das criangas,
mediante reavaliagao do seu curriculo educacional, por forma a abordar os desafios
enfrentados pelas criangas com deficiencia, incorporando a formagao do ensino de
pessoas com necessidades especiais para professores e pessoal diverso envolvido
no sistema educacional e, atraves da provisao e melhoramento das infra-estruturas
basicas apropriadas para as criangas com deficiencia.

H. Medidas de Protecgao Especial

Trabalho Infantil

28. O Comite reconhece o compromisso assumido pelo Estado Parte no sentido
de abordar os desafios relacionados com o trabalho infantil e apela o Governo de
Mogambique a fortalecer ainda mais a sua capacidade para inspeccionar as
industrias envolvidas em actividades perigosas e que empregam criangas com
idades compreendidas entre os 15 e 18 ano de idade. O Governo deve regularizar e
supervisionar o sector formal e informal e, implementar com devida diligencia o
Artigo 15° da Carta e da Convengao da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho
Infantil.

Protecgao contra o Abuso e Tortura da Crianga

29. O Comite preza a proibigao do castigo corporal como sentenga e recomenda
o Estado Parte a banir explicitamente o castigo corporal em todos os ambientes
escolar, familiar e nos centros de cuidados alternativos. O Estado Parte deve
respeitar o direito da crianga ser protegida da violencia. O Comite apela igualmente o
Estado Parte a encorajar a disciplina positiva e apoiar as familias atraves da
sensibilizagao e formagao dos que trabalham para e com criangas, tais como
professores e cu idadores.

Criangas em Conflito com a Lei

30. O Comite preza-se com o estabelecimento do tribunal de menores em Maputo
e com o projecto piloto de 2012 sobre o servigo comunitario a fim de evitar o
aprisionamento por criangas em conflito com a lei. Todavia, ha uma necessidade de
fortalecer e expandir tais esforgos por todo o pais de forma a garantir o bem-estar
de criangas em conflito com a lei. O Comite, por conseguinte, recomenda o Estado
Parte a fazer do seu sistema judiciario juvenil, um sistema favoravel a crianga,
mediante consulta das Linhas Directrizes para Acgao sobre Criangas no Sistema
Judiciario em Africa, de forma a expandir os tribunals de menores em outras
provincias e continuar a implementar medidas disciplinares alternativas. O desvio da
atengao de criangas dos processos judiciarios deve ser implementado de modo a
garantir que a detengao permanega como ultimo recurso.



Praticas Tradicionais Nocivas

31. Com base no relatorio do Estado Parte e durante o dialogo construtivo, notou-
se que ha algumas comunidades, inclusivamente a de refugiados e migrantes que
levam a cabo algumas praticas tradicionais nocivas. Por conseguinte, o Comite
recomenda o Estado Parte a empreender medidas legislativas e administrativas
necessarias, em particular a sensibilizagao a respeito dos efeitos danificadores de
tais praticas tradicionais nocivas, incluindo o casamento infantil e a matanga de
criangas albinas em busca de orgaos do corpo.

Venda, Trafico e Rapto

32. Ha relatos sobre a existencia do trafico interno e externo de criangas para
efeitos de exploragao sexual e um indice elevado de prostituigao infantil em cidades
como Maputo, Beira e Nampula. Relata-se ainda que as criangas que abandonam as
escolas envolvem-se em mendicidade e estao expostas a exploragao sexual. Ficou
indicado que a sua situagao e agravada devido ao comercio transfronteirigo e que,
criangas do Malawi, Zambia e Zimbabue estao a ser traficadas para Mogambique a
fim de serem exploradas sexualmente. Por conseguinte, o Comite recomenda que o
Estado Parte reforce a capacidade e mecanismos, mediante inspecgao dos destinos
turisticos e hoteis, revelagao publica de informagoes acerca dos perpetradores e
responsabiliza-los, sensibilizagao das familias, comunidades, sector privado e o
publico em geral, tendo em vista proteger as criangas contra qualquer forma de
venda, trafico e exploragao de seres humanos.

Criangas de Maes Aprisionadas

33. Prezando-se pelo tratamento especial dado a maes gravidas e maes com
criangas conforme indicado do relatorio do Estado Parte, o Comite insta ainda o
Estado Parte a consultar o Comentario Geral n° 1 da ACERWC no Artigo 30° da
Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Crianga. O Comite recomenda que o
Governo oferega tratamento especial as maes desde o acto da detengao ate a
convicgao final, sentenga, aprisionamento e a fase de reintegragao do processo
penal.

Responsabilizagao pela Crianga

34. O Comite louva o Estado Parte por dedicar uma disposigao especifica sobre a
responsabilizagao pela crianga nos termos da sua Lei de Promogao e Protecgao dos
Direitos da Crianga, e por encorajar as criangas a realizarem actividades de
solidariedade atraves do Parlamento Infantil, conselhos escolares, clubes femininos
e Comites comunitarios de Protecgao da Crianga. A este respeito, o Comite apela o
Estado Parte a continuar com os seus esforgos na promogao do aspecto da
responsabilizagao pela crianga, visto que contribui para que se crie um forum de
participagao das crianga, permitindo-as a se envolver em questoes que podem
afectar os seus interesses.



Conclusao

35. O Comite Africano de Peritos em Direitos e Bem-estar da Crianga exprime
aprego e satisfagao pelos esforgos do Governo de Mogambique e, aspira pela
implementagao dessas recomendagoes. 0 comite gostaria igualmente de indicar que
realizara uma missao de acompanhamento com o objectivo de asseverar a
implementagao das recomendagoes num futuro previsivel. O Comite Africano de
Peritos em Direitos e Bem-estar da Crianga aproveita o ensejo para reiterar ao
Governo de Mogambique, os protestos de elevada consideragao.


