
  Sonho com um Moçambique melhor que proteja as crianças e 
apoia o seu desenvolvimento 

Juntos podemos transformar o
futuro das crianças em Moçambique 
A Save the Children acredita num mundo onde todas as crianças sejam 

saudáveis, seguras e educadas – brincam, aprendem e contam com 

um futuro cheio de esperança e oportunidades. No entanto, o impacto 

da COVID-19, o conflito armado e a crise climática aumentaram a 

vulnerabilidade de muitas crianças em Moçambique nos últimos anos. O 

mundo nunca foi tão rico, mas metade das crianças em Moçambique são 

privadas dos seus direitos mais fundamentais, como o acesso à educação 

de qualidade, cuidados de saúde, boa nutrição, e crescer num ambiente 

seguro.

A Save the Children é a primeira e maior organização independente de 

direitos da criança do mundo com mais de 100 anos de experiência.

A Save the Children começou em Moçambique em 1986 no auge da 

guerra civil com foco em rastrear as famílias de crianças separadas 

durante o conflito. Desde então, temos dedicado os nossos esforços 

a socorrer as crianças mais carenciadas do país e as suas famílias, 

atingindo directamente mais de 1,8 milhão de moçambicanos 

anualmente através dos nossos esforços humanitários e de 

desenvolvimento.

Trabalhamos - com e para crianças e organizações centradas na 

criança - e comunidades nas províncias de Cabo Delgado, Gaza, Manica, 

Maputo, Niassa, Nampula, Tete e Zambézia. Adoptamos uma abordagem 

de fortalecimento da comunidade e do sistema, em parceria com o 

Governo de Moçambique, sociedade civil e actores do sector privado.

Fazemos o que for preciso pelas crianças – todos os dias e em tempos 

de crise – transformando suas vidas e o futuro que compartilhamos.

VAMOS MUDAR
O FUTURO. AGORA.
Estratégia 2022-2024 da Save the Children em Moçambique 

– Membro do Parlamento Infantil de Nampula, 14 anos de idade

Donde partimos
Com base nos nossos mais de 30 anos de experiência no país, no 
âmbito da nossa última estratégia 2019-21, apesar dos desafios sem 
precedentes que atingiram o país, como os devastadores ciclones Idai 
e Kenneth, conflito no norte e COVID-19, juntamente com os nossos 
parceiros e governo, demos às crianças um começo de vida saudável, 
a oportunidade de aprender e protecção contra danos. Apoiamos 
directamente 2,3 milhões de crianças (51% meninas) e 1,6 milhão de 
adultos (50% mulheres) a nível comunitário e influenciamos mudanças 
nas políticas sistémicas nacionais, inclusive sobre uniões prematuras. 
Agora é a hora de começarmos a partir disso.

Todos os dias, 320 crianças menores de cinco anos morrem 
por doenças evitáveis e tratáveis, como a malária, infecções 
respiratórias e diarreia.  

As crianças não estão a aprender devidamente. 1.2 milhão de 
crianças estão fora da escola. Seis em cada dez meninas nunca 
terminam a escola primária.  

Uma em cada duas meninas se casa antes dos 18 anos e 14% 
antes dos 15. A maioria teve seu primeiro filho aos 19 anos.

Quase uma em cada dez meninas sofre violência sexual antes 
dos 18 anos.

Moçambique é o terceiro país mais vulnerável a riscos de 
desastres em África.

População Total
31.26M 16.12M (52%) 

Crianças Índice de Des. Humano
0.456 [Rank 181/189]



Os nossos objectivos 2022-2024
1. SAÚDE E NUTRIÇÃO

Redução da morbidade e mortalidade de crianças menores de cinco anos por 
doenças evitáveis. 

• Nutrição materna, neontal e infantil
• Saúde infantil
• Direitos sexuais e reprodutivos das raparigas

2. EDUCAÇÃO
Rapazes e raparigas vulneráveis e afectados por crises têm acesso a uma 
aprendizagem precoce e à uma educação básica de melhor qualidade

• Cuidados e desenvolvimento na primeira infância

• Educação básica com foco na rapariga

3. PROTECÇÃO DA CRIANÇA
Sistema de protecção da criança que previne e responde a todas as formas de 
violência contra meninas e meninos 

• Fortalecimento do sistema de protecção da criança
 • Protecção contra a violência
 • Combater as uniões prematuras

4. DIREITOS DA CRIANÇA E GOVERNAÇÃO
Crianças e OSCs influenciam o governo a monitorar e reportar o cumprimento 
dos compromissos dos Direitos da Criança 

• Monitorar e exigir os direitos da criança
• Investimento Público em crianças
• Boa Governação

5. ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA E REDUÇÃO DE RISCO
A adaptação climática e a redução de riscos são orientadas para a comunidade e 
centradas na criança 

• Protecção social sensível à criança
• Segurança alimentar e meios de sobrevivência
• Escolas seguras
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Agora é a nossa chance de mudar o 
futuro 
Esta é a nossa estratégia nacional para 2022-24, que se baseia na nossa 
paixão, experiência e crença inabalável de que todas as crianças merecem 
um futuro risonho. Essa crença está no centro de tudo o que fazemos. 
Sabemos que você também compartilha isso. 

Desenvolvemos esta estratégia através de um processo inclusivo, 
trabalhando com as crianças para garantir que responde onde elas sentem 
que os seus direitos são mais desafiados em Moçambique. Ela estabelece 
como vamos acelerar e ampliar o impacto com as crianças. Vamos colocar as 
crianças mais carentes e marginalizadas em primeiro lugar. Junte-se a nós 
na protecção dos direitos das crianças.

Como faremos isso?
Capacitar as crianças e actores locais, elevar suas vozes e 
tomar decisões conjuntas

 Preparação e resposta de ponta a desastres

Usar soluções digitais, evidência e dados para acelerar o 
impacto

Reforçar a protecção social para crianças, incluindo 
programas de transferência de valores e vouchers

Fomentar parcerias locais, criativas e estratégicas para mudar 
opinião pública, políticas e leis


