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Introdução

O processo da elaboração do presente relatório,  foi liderado pelo Parlamento 
Infantil Nacional (PIN) sendo todo processo coordenado pelo Presidente do 
PIN, começa com (i) a identificação e capacitação de 2 Deputados de Palmo 
e Meio como facilitadoras provinciais do exercício de colecta das contribui-
ções das crianças para o RAC, tendo sido uma menina e um menino por pro-
víncia, (ii) a colecta da informação para o RAC foi feita virtualmente através 
de plataformas da media social (WhatsApp) do PI a todos níveis (distrital, 
provincial e nacional), (iii) depois seguiu a digitalização das contribuições 
colectadas, (iv) a compilação das mesmas em dois documentos nomeada-
mente: Relatório Anual da Criança (RAC) e Brochura dos Sonhos das Crian-
ças. Para 2021, a Equipe de Coordenação do RAC 2021 contou com três (3) 
membros, a Larisse Mabote (Presidente do PI da Cidade de Maputo) e a Eli-
sa Rosinho Gordo (Deputada de Palmo e Meio do PI da Cidade de Maputo), 
tendo estas sido assessoradas pelo Kino Caetano (Presidente do PIN).   

A equipa de colecta de dados foi constituída por 25 Deputados de Palmo e 
Meio: As 2 meninas e o Presidente do PIN acima mencionados, que fazem 
parte da Equipa de coordenação, 11 meninas adolescentes e 11 meninos ado-
lescentes que foram os facilitadores provinciais que colectaram as contribui-
ções das crianças em cada província. Das 660 crianças participantes previstas 
para auscultação, a equipa conseguiu colectar opiniões e sonhos de 470 crian-
ças, 211 meninas e 259 meninos dos 10 aos 17 anos de idade de 53 distritos 
dos 154 distritos do País.

A Equipa de Coordenação recebeu e fez a compilação das respostas e contri-
buições primárias colectadas e enviadas pelas crianças facilitadores. De segui-
da, a equipa de coordenação fez o agrupamento temático das contribuições 
das crianças apresentadas no presente relatório em três capítulos nomeada-
mente: Capítulo I  Aspectos Positivos, Capítulo II Aspectos Positivas e Capí-
tulo III Recomendações. Em paralelo e de maneira separada, compilou-se a 
brochura dos sonhos “Nós Crianças Sonhamos: Aqui estão os nossos sonhos”.

Embora se tem registado o abrandamento das restrições resultantes da Pan-
demia do COVID-19, a colecta de opiniões e sonhos das crianças foi virtual, 
das plataformas Whatsapp e SMS.

Relatório Anual Da Criança 2021
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Salvaguarda da Criança

A salvaguarda da criança foi assegurada observando as seguintes regras bá-
sicas:

 À toda criança participante era solicitado a apenas partilhar sua idade, 
se é menina ou menino, contacto do seu encarregado de educação e o distri-
to;

 O contacto com as crianças era feito rigorosamente das 8 as 17 horas;

 Foi observada a inclusão e equidade, envolvendo as crianças que usam tele-
fones que não suportam o aplicativo WhatsApp e Crianças Com Deficiên-
cia;

 Do total máximo de 60 crianças por província, 40 deviam ter a idades entre 
10 à 14 anos e 20 com idade de 15 à 17 anos; quanto à cobertura, 40 crianças 
deviam ser das cidades e 20 dos distritos e até dos Postos Administrativos, 
isto é, das zonas rurais.

 O contacto com as meninas era feito apenas pelas facilitadoras provinciais 
meninas e com os meninos pelos facilitadores provinciais meninos.

 Durante o contacto com as crianças participantes não era permitido o uso 
de palavras e ou expressões que atentassem, ofendessem ou discriminassem, 
ou seja, indecentes;

 Este processo de consulta foi apartidário, dai que todas contribuições com 
tendências partidárias foram desqualificadas.

 Às crianças facilitadoras foi solicitada a obtenção e 
entrega a Equipa de Coordenação o consentimen-
to dos seus encarregados, via SMS ou documento 
físico. 

 Cada facilitador(a) provincial, antes de enviar 
o inquérito, ou seja, perguntas às crianças parti-
cipantes fez a identificação das crianças por inquerir, 
obtendo o contacto da criança, ou do seu encarregado, 
nome do local onde a criança vivia, saber se estuda ou 
não, caso estivesse a estudar, saber que classe estava a 
frequentar ou havia concluído.

Relatório Anual Da Criança 2021
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Tabela de crianças inqueridas por província e distrito

Maputo Cidade Meninas Meninos Total
KaMpfumo 11 3 14

KaMavota 7 10 17

KaLhamankulo 2 0 2

KaMaxaquene 1 2 3

KaMbukwana 2 3 5

Total 23 18 41

Maputo Provincia
Boane 1 0 1

Machava 2 0 2

Matola 1 1 2

Manhiça 1 0 1

Matutuine 18 0 18

Moamba 1 0 1

Namaacha 5 0 5

Total 29 1 30

Gaza
Bilene 0 20 20

Xai-Xai 25 1 26

Chokwe 2 2 4

Mabalane 0 1 1

Limpopo 1 0 1

Chongoene 1 0 1

Total 29 24 53

Inhambane
Jangamo 21 21 42

Massinga 2 2 4

Maxixe 1 1 2

Inharrime 3 3 6

Morrumbene 1 0 1

Vilanculo 2 0 2

Total 30 27 57
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Manica Meninas Meninos Total
Macossa 2 2 4

Manica 2 11 14

Bárue 2 0 2

Machaze 16 0 16

Chimoio 2 2 4

Macate 1 0 1

Mussorize 4 11 15

Vanduzi 1 0 1

Total 30 26 57

Sofala
Beira 0 29 29

Nhamatanda 0 1 1

Total 0 30 30

Tete
Cidade de Tete 0 27 27

Moatize 0 1 1

Cahora Bassa 0 1 1

Total 0 29 29

Zambézia
Quelimane 29 20 49

Milange 1 0 1

Namarrói 10 0 10

Total 40 20 60

Nampula
Nampula Cidade 23 19 42

Erati 1 1 2

Monapo 5 5 10

Nacala Porto 1 1 2

Total 30 26 56



12

Relatório Anual Da Criança 2021

Niassa Meninas Meninos Total
Lichinga 0 23 23

Lago 0 1 1

Marrupa 0 1 1

Cuamba 0 2 2

Mandimba 0 1 1

Total 0 28 28

Cabo Delgado
Pemba 0 24 24

Montepuêz 0 1 1

Mueda 0 1 1

Ancuabe 0 3 3

Metuge 0 1 1

Total 0 30 30

Total 211 259 470
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“Querido Presidente da República,
Sua Excia. Filipe Jacinto Nyusi,

Prezados titios e titias membros do
Governo de Moçambique,

Estimados titios e titias membros da
Assembleia da República de Moçambique,

Honrados titios e titias membros da
Comunidade Internacional,

Nós cá, crianças pedimos a vossa atenção ao
presente relatório”

NOSSAS PERCEPÇÕES SOBRE A 
REALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA NO PAÍS EM 2021
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1. Aspectos Positivos

1.1. Família e Comunidade
 Gostei de termos uma moçambicana como vencedora do Prémio Camões;

 Mais meios de transportes;

 Compraram celular novo para mim;

 Ter aprendido a conduzir carro;

 Comprei novos sapatos e novo telefone;

 Conheci a praia do Tofo;

 Gostei muito quando mudamos de casa;

 Comunidades com consciência do que são uniões prematuras;

 Minha mãe teve um novo emprego;

 Participei de uma formação sobre a participação da criança;

 Minha mãe comprou um carro que nos ajuda a sair de casa sem problemas;

 O que mais gostei neste período é de ter estado perto da minha família e das 
pessoas que me amam e que me apoiam em tudo e estou muito grata a isso;

 Em Outubro eu gostei mais do Dia da Paz;

 Realizei um dos meus sonhos, começar a treinar capoeira;

 Eu me reaproximei dos meus amigos e familiares. Conheci melhor algumas 
pessoas e me aproximei de Deus;

 Ir aos ritos de iniciação;

 Me aproximar da minha mãe e conhecer pessoas novas;

 Percebi que não sou imune a erros. Comecei a trabalhar mais em mim, cui-
dar mais de mim e do meu interior;

 Mudei de casa e fui morar com o meu pai. Meu pai ofereceu-me um ring light;

 Prioridade às crianças nas paragens de chapa;

 Almoço solidário que fizemos no 
infantário; 
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 Aprendi mais sobre a vida, conhecer e aprender com amigos durante o CO-
VID 19;

 Ter entrado no PI e ter feito algumas amizades, aprender com os mesmos;

 O apoio que eu recebi da menina Presidente do PI e dos meus outros amigos 
na minha tomada de posse;

 As actividades de difusão de informação, nomeadamente: vídeos acerca do 
Setembro Amarelo, actividade do Dia dos Direitos da Criança, Lives;

 Prêmio Camões da minha escritora favorita: Paulina Chiziane;

 A força de vontade que os parlamentares da cidade de Maputo tiveram de 
continuar ajudando as crianças que não têm voz durante a pandemia com 
várias restrições;

 A comunicação e coordenação entre nós, parlamentares, criou uma unani-
midade e uma espécie de irmandade entre nós;

 A reabertura dos cultos;

 Fazer parte do PI, tornar-me num deputado que era um sonho que eu tinha;

 Unanimidade dos jovens para ajudar pessoas hospitalizadas e os deslocados 
de Cabo Delgado;

 Presenciar a recepção de doações para crianças desalojadas por causa da 
guerra em Cabo Delgado;

 Gostei de jogar futebol. Brincar com os amigos. Fazer novos amigos;

 Gostei de ter passado o meu aniversário com minha família. Ganhei um 
cãozinho. Meu pai me ofereceu computador;

 Reencontrar-me com meu amigo que já não via desde 2016;

 De ter passado o meu aniversário e festas comemorativas com a minha fa-
mília pela primeira vez;

 Fui conhecer a província de Gaza com a minha família e adorei;

 Em Agosto fui conhecer a Ponta D’Ouro com meus “bradas”;

 Meu pai voltou da África do Sul e trouxe-me uma pasta bonita;

 Encontrar meus amigos e ter mais tempo para brincar;

 O meu bairro ganhou uma fontenária e é bem pertinho da minha casa;

 Ganhei uma viagem para ir visitar minha avó por tirar boas notas;



 A entrega das casas para pessoas necessitadas numas localidades do nosso 
distrito Chicualacuala;

 Meu irmão mais velho teve um filho e deu meu nome;

 Gostei do comunicado do presidente e da abertura das  praias, dos cultos 
religiosos e culturais;

 Eu gostei de conhecer a praia de Xai-Xai, da festa em casa do meu tio em 
Xai-Xai;

 Construíram um muro na minha casa;

 Gostei por comprarem decorder para assistir a TV digital;

 Gostei por terem feito bolo no meu aniversário;

 Ter sido eleita a chefe de turma e fazer parte do Parlamento Infantil;

 A minha irmã teve emprego e começou a trabalhar;

 Gostei de minha mãe receber dinheiro de xitique e fizemos uma festa;

 Gostei do facto dos locais onde há enchentes estarem fechados;

 Fui convidado a fazer parte de um concurso de leitura ganhei o terceiro lugar;

 Gostei de meu irmão comprar a mota e me acompanhar à escola;

 Gostei de meu pai ter comprado antena de TMT para assistir;

 Gostei do facto de a minha mãe ter tido um bebé;

 Estar perto dos meus familiares, meus pais e amigos;

 Gostei muito do facto de o meu irmão ter conseguido encontrar emprego;

 Fui à formação do curso de Informática;

 Gostei de ter conhecido novos lugares;

 Comecei a praticar o desporto que tanto amo: basquetebol;

 Tive a oportunidade de conhecer Mia Couto, porque eu adoro ler os livros 
dele;

 No dia 5 de Janeiro meu pai fazia anos e isso foi marcante para mim;

 Bom, as coisas que eu mais gostei foram a campanha para arrecadação de 
donativos para as vítimas do terrorismo e a distribuição de terrenos para os 
mesmos;

 Me compraram um par de sapatilhas de marca Air Force; 
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 A existência da Rádio Comunitária de Ancuabe - Sede;

 Gostei muito de termos dado palestras nas escolas e comunidades sobre 
direitos das crianças; 

 Gostei de passar tempo de qualidade com a minha família nas férias dos 
meus pais; 

 Gostei de mudar de província;

 Tive uma entrevista pela TVM de uma forma isolada na residência dos meus 
pais;

 Gostei o que aconteceu na minha casa, construíram a nossa casa;

 No meu bairro se reuniram todos os homens e arranjaram as estradas que 
estavam mal;

 Na minha comunidade, apesar das dificuldades, muita coisa boa aconteceu;

 Quando minha mãe finalmente conseguiu transferir-se da província que ela 
trabalhava para cá em Nampula;

 A inauguração da Linha Fala Criança na nossa província, Cabo Delgado;

 Criação de subnúcleos apoiados pela Save the Children para contribuir com  
alguns pontos no livro que será lançado para as crianças dos distritos sobre 
Cabo Delgado;

1.2. COVID-19
 Diminuição dos casos e do número de mortos pela COVID-19 está baixando;

 O cumprimento das medidas de prevenção por parte das crianças;

 Gostei da rápida intervenção do Governo nas escolas face à COVID-19 e da 
disseminação das medidas preventivas em todas as escolas, sobretudo, nas 
escolas primárias;

 Existência da vacina para COVID-19 e Campanha de vacinação;

 As salas de aula não excedem 25 alunos;

 Na minha família ninguém foi infectado pela COVID-19; 

 Eu gostei que fecharam as praias porque as pessoas estavam a encher;

 Meu pai recebeu dinheiro de COVID-19 e comprou um celular para eu po-
der estudar nos dias que estiver em casa;
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 As condições criadas pelas escolas para evitar a propagação do Coronavírus 
e de terem montado algumas fontes de água;

 Gostei de ter noção do domínio de prevenção da pandemia da COVID-19;

 As bancas, mercearias e pequenas empresas colocaram materiais de higiene 
e prevenção contra o coronavírus e outras doenças;

 Me inscreveram para receber o valor da COVID-19, recebi e  ajudei minha 
família com aquele dinheiro;

 Meus parentes que tiveram COVID-19 melhoraram;

1.3. Educação 
 Ter passado de classe;

 Inclusão de adolescentes grávidas nas aulas do período diurno;

 Construíram casas de banho na minha escola;

 Gostei de ter passado todas as cadeiras na 10ª Classe;

 A retoma das aulas presenciais nas escolas, institutos, universidades, facul-
dades;

 Gostei de ver alguns professores que não perderam esperança com o que 
fazem;   

 Gostei de ver as crianças a estudarem apesar da pandemia;

 Comecei a ter aulas de Inglês;

 Lemos livros novos e muito mais coisas;

 Ter passado do exame da 7ª Classe;

 Gostei de ver que cada vez mais crianças têm aderido às escolas;

 O sistema de ensino que foi usado nas escolas, apesar das dificuldades en-
frentadas; 

 Meus pais compraram celular para facilitar-me nos trabalhos da escola;

 Eu gostei muito de ter se melhorado as condições para se frequentar a escola;

 Fui o melhor aluno da 8ª Classe;

 Passagem automática;

 Domínio na compreensão das matérias através de várias plataformas;
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 Admiti ao exame da 12ª Classe;

 Algumas escolas novas foram inauguradas;

 A primeira coisa foi ter passado no exame de admissão para uma escola téc-
nica para poder continuar com o ensino médio em electricidade;

 Participar das olimpíadas e ganhar uma bolsa;

 Gostei da utilização dos meios eletrônicos como meios de estudo (WhatsA-
pp e ZOOM); 

 Participei num projecto de teatro na escola;

 Ter uma explicação da minha mãe nas matérias escolares;

 Aprendi que de verdade pessoas podem aprender muita coisa sentada em 
casa sem ir à escola;

 Gostei de ler;

 Eu dediquei-me aos estudos nas disciplinas de línguas estrangeiras: inglês e 
francês;

 A TVM ter promovido o programa telescola;

1.4. Saúde e Nutrição
 Inauguração do hospital distrital;

 Promoção de serviços de saúde sexual e reprodutiva para adolescentes;

 Descobri um nódulo mamário ainda cedo, operei cedo e correu tudo muito 
bem;

 Melhoramento da minha saúde mental;

 Descobrir que posso tratar a minha glicemia;

 A minha cirurgia, ter sido um sucesso;

 Ter doado sangue;

 O cumprimento das medidas implementadas pelo MISAU para os alunos 
vai diminuir o nível de doenças respiratórias provocadas pela poeira e outros 
microrganismos;

 Gostei de ter higiene e bom tratamento no hospital;



1.5. Protecção e Direitos da Criança
 Crianças já não andam de qualquer maneira a vender nas estradas;

 Os casos de uniões prematuras reduziram;

 A palestra feita na escola, em que se falava da Lei de Prevenção e Combate 
às Uniões Prematuras;

 Solidariedade para com as crianças deslocadas no bairro de Cariaco; 

 Vi um grupo de pessoas a ajudar crianças que não tinham o que comer; 

 Luta contra corrupção;

 Gostei de ter participado de um encontro regional;

 Gostei quando participei de um debate radiofônico falando da saúde sexual 
e reprodutiva;

 Gostei do trabalho feito pela PRM no combate do tráfico das crianças;

 Gostei de terem preso um senhor que violou uma criança;

 Gostei de Polícia ensinar as crianças a atravessarem a estrada.

1.6. Meio Ambiente
 Fiscalização de limpeza nos mercados;

 Melhoramento do saneamento do meio;

 Gostei de ver tudo limpo: rua, hotel, local de atendimento, etc.

1.7. Infra-estruturas Públicas
 Aumento das zonas electrificadas;

 Gostei muito de terem construído o mercado 25 de Julho;

 Gostei da construção da estrada, podendo assim viajar de forma rápida;

 Construção de drenagens no meu bairro;

 Gostei de terem construído um hospital grande provincial;

 Terem feito uma ponte na minha zona;

 Na minha zona colocaram pavês;
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 Abertura do parque do Chiveve;

 Uma das coisas que gostei foi a inauguração do AIAS1 que nos fornece água 
diariamente;

 Gostei da estrada que pavimentaram no mercado central;

 Gostei por terem reabilitado a estrada que vai até ao estádio 1º de Maio;

 Gostei por terem começado com a construção da ponte da estrada principal 
que liga o mercado central ao mercado Chiaula;

 Também gostei por terem reabilitado o estádio 1º de Maio;

 Início da reabilitação do jardim infantil da cidade;

 Início da reabilitação da Praça da Liberdade;

 A construção de estradas alcatroadas e pavimentadas no meu distrito trouxe 
um novo aspecto;

 Gostei porque houve mais ligações da corrente eléctrica e da água potável;

 Abastecimento de água na maioria dos bairros.

1.8. Conflitos e Paz
 Gostei mais do Dia da Paz;

 Redução de mortes em Cabo Delgado;

 A intensificação da luta contra os terroristas na província de Cabo Delgado, 
redução de mortes em Cabo Delgado e a retirada dos malfeitores, em um 
certo ponto em Cabo Delgado;

 As tropas ruandesas e tanzanianas vieram ajudar a combater o terrorismo na 
zona norte da província de Cabo Delgado;

 A parceria de Moçambique com o Ruanda e com outros países da SADC 
para ajudar a combater o terrorismo na zona norte, na província de Cabo-
-Delgado;

 Apoio prestado às vítimas dos ataques terroristas;

 Menos ataques terroristas, com a chegada do apoio da SADC; 

 Paz no centro do país.

1  Administração de Infra-Estrutura de Agua e Saneamento.
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2. Aspectos Negativos

2.1. Família e Comunidade
 Não gostei da perda da minha avó;

 Divórcio dos meus pais;

 Não gostei quando minha prima de 15 anos quis ir ao lar;

 Saber que o principal motivo que leva algumas crianças a entrarem em de-
pressão é a família;

 Falta de empregos para jovens moçambicanos;

 Falta de água em alguns bairros;

 As condições dos reassentados de Cabo Delgado que estão passando por 
dificuldades;

 O meu pai bateu-me em casa;

 Acidentes e muitas mortas nas estradas;

 Acidentes e muitas mortes na praia;

 Meu irmão não virá da África do Sul este ano;

 Minha mãe ficou doente;

 Terem fechado os cultos;

 Meu pai perdeu emprego;

 Meus pais não aceitam levar meus amigos para passear connosco;

 Separação dos meus pais;

 Meu pai não tem emprego;

 A distância com a minha mãe;

 Infelicidade da minha avó materna;

 O falecimento do meu pai;

 Quando a minha irmã ficou internada no hospital;

 Discussão do meu irmão e minha cunhada. Separação do meu irmão com a 
esposa;
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 Os polícias não faziam o trabalho como deveria ser feito, eles faziam corrup-
ção como se fosse o trabalho deles;

 A violência doméstica e abuso sexual ocorreram com frequência no período 
de confinamento;

 Não gostei quando minha mãe saiu de casa;

 Meu pai está longe de mim;

 Viver na província onde tem guerra, o agravamento da guerra e muitas mor-
tes em Cabo Delgado

 Um colega que costuma torcer meu braço;

 Despreocupação vinda do governo no que toca aos moradores de rua, órfãos 
e idosos;

 Ver crianças na rua trabalhando em vez de estudar;

 Maus-tratos a crianças menores;

 Não gostei de não ter viajado no período de férias;

 O aumento do índice do trabalho infantil;

 Muitos acidentes de viação e exposição de crianças nas ruas por falta de 
atenção;

 Acidentes na via da Manhiça;

 Os preços dos produtos que não param de subir, combustível e pão;

 Encerramento das praias;

 Raptos;

 Falta de manutenção e recriação de locais públicos de lazer;

 Perdi minha avó e meu tio em dias seguidos;

 Violências doméstica;

 Falta de criação de locais públicos de lazer em diferentes bairros;

 Tivemos muitos acidentes por causa da forma como os moto-taxistas con-
duzem;

 O que não gostei é o facto de não terem melhorado a eficiência de energia, 
sempre há cortes; 

 Sofremos bastante com os problemas de água, por vezes ficamos dias sem 
ter água;
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 Vários acidentes nas estradas do país;

 A falta de incentivo aos jovens;

 Não gostei de não me darem o presente que eu queria (celular);

 Não gostei porque fui roubado o celular na escola. Meu pai disse que já não 
vai comprar celular;

 Meu pai negou de recarregar a DSTV;

 Não gostei de ter enchido água em casa por causa da chuva;

 Minha irmã ficou grávida;

 Não gostei quando o meu jogador favorito saiu do Barcelona;

 Não gostei de fecharem as praias;

 A minha mãe disse que não vai comprar bicicleta; 

 Houve gravidezes indesejadas de adolescentes;

 O que mais me irritou é de ter estado longe da minha melhor amiga e tam-
bém de não saber nada da minha querida mãe;

 Não conseguir participar no concurso Prêmio Jovem Criativo;

 Minha mãe me arrancou celular;

 Estraguei chuteiras; 

 Corte das transmissões nas TV’s não digitais;

 Raptos;

 O poste de energia do meu bairro explodiu e o meu pai não conseguiu ir ao 
serviço.

 Muitas pessoas perderam a sua fonte de rendimento, existem famílias que 
passam por muitas dificuldades para se alimentar, entre outras necessidades;

 O aumento do suborno em Moçambique;

 Não gostei de ter escutado que minha colega engravidou enquanto ainda era 
menor de idade;

 Abuso sexual no bairro; 

 Crise das chuvas;

 Não gostei porque o seriado Sex Education da 3ª 
temporada teve poucos episódios;
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 Tivemos muitos acidentes de viação na nossa rua e troca de tiros durante a 
noite;

 Presenciei um acidente horrível;

 Perdi os meus sapatos;

 Meus pais me bateram;

 Pessoas fizeram bullying por eu ser magra;

 Morte de Calane da Silva;

 Ver adolescentes a ficarem viciados em jogos de azar;

 Alto preço de cimento, isso faz com que os meus pais não terminem a casa;

 Descobri que um grupo de amigos próximos passou a consumir álcool e 
fumar, sendo que nem são maiores de idade e já são viciados;

2.2. COVID 19
 Número elevado de casos e muitas mortes devido a COVID-19;

 Não gostei do falecimento do meu tio na África do Sul por Coronavírus;

 Não gostei de terem fechado de novo às praias;

 Não gostei de não nos darem dinheiro de Corona;

 O desleixo das pessoas em questão da prevenção do coronavírus que nos fez 
voltar a ficar de quarentena;

 Não gostei do Coronavírus, pois atrapalhou muita coisa, fecharam os cam-
pos;

 As interrupções pela COVID-19 que atrasaram muitas coisas;

 Perdemos nossas aulas por causa do Coronavírus;

 Não gostei do Coronavírus, pois atrapalhou muita coisa. Fecharam os cam-
pos;

 Não gostei do facto de as crianças irem aos mercados sem seguir as medidas 
de prevenção e aglomeração sem o uso da máscara;

 Confinamento;

 Ter ficado muito tempo em casa sem aulas por causa da pandemia a CO-
VID-19;



 Não ter recebido o valor de ajuda da COVID-19;

 Proibição da prática do desporto devido a pandemia; 

 O Fecho dos cultos e proibição da realização de festas;

 Abuso de poder pelos polícias nesse período;

 Falta de medicamentos para os doentes;

 Falta de máscaras;

 Menores com coronavírus.  

 As pessoas inicialmente acreditavam que a vacina contra a COVID-19 ma-
tava e falavam mal, até professores faziam isso;

 A COVID-19 de alguma forma contribuiu à exposição de várias raparigas as 
gravidezes precoces;

 O novo processo de vacinação da COVID-19 não está indo com base na 
prevenção; Não respeitam o distanciamento social de 1,5m;

 Não gostei de haver casos de burla que se tem registado durante a distribui-
ção do subsídio social básico (Coronavírus);

 Não ter ido à escola para festejar o dia 1 de Junho;

 Não ver os meus familiares e amigos com frequência devido a pandemia;

 O fraco envolvimento das crianças nas reuniões por causa da doença que 
está nos afectando;

 Falta do cumprimento do decreto;

 Viver com máscaras e desinfetantes;

 A permanência da 4ª vaga da pandemia da COVID-19;

 Não gostei de não nos darem dinheiro de Corona.

2.3. Educação 
 Quando houve paragem de quase um mês e meio das aulas;

 Baixei minhas notas na escola;

 Perdi a feira de ciência;

 Aulas intercaladas e a forma de intercalar os dias de aulas;
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 Apesar do regresso das aulas, não gostei de ver alunos a estudarem ao relen-
to;

 Pude perceber que certos professores não dão aulas por amor, mas sim pelo 
dinheiro;

 Ter reprovado em algumas disciplinas;

 A pouca preocupação dos pais na resolução de exercícios dos filhos;

 Na minha escola há muitos casos de gravidezes;

 Corrupção nas escolas;

 Não compreender a Matemática, ter tirado negativas;

 Um fraco desempenho escolar da parte das raparigas, isso devido as gravide-
zes e aos casamentos prematuros;

 Não poder ir à escola;

 Interrupção das aulas; 

 Professores complicados;

 Comportamento de alguns professores que não davam aulas e nem explica-
ções durante muito tempo;

 Ter marginais na escola que arrancam dinheiro aos alunos;

 A interrupção de aulas;

 Não gostei da retirada de algumas disciplinas;

 Rejeição por parte dos professores para fazer reavaliações;

 Perdi algumas provas na escola;

 Não gostei da interrupção repentina das aulas, isso me deixou um pouco 
triste;

 A falta de higiene nas casas de banho da escola;

 Não gostei de ter que ir à escola a pé (andava 12km todos dias);

 Terem me transferido de escola;

 Fazer algumas provas sem preparação;

 Ter sido conquistada por professores;

 Falta de actividades desportivas na escola;

 Deram-me punição na escola e bateram-me em casa;
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 Falta de condições para pagar fichas;

 No meu distrito não gostei da forma como os professores ensinavam;

 Não gostei de ver os alunos a se envolver com os professores;

 Ver outros colegas a não assistirem aulas devido às condições de escassez;

 Aulas sem explicação dos professores quando encerraram as aulas por 2 me-
ses;

 Ausência de trabalho em equipe;

 Sobrecarga escolar;

 A pressão nas aulas apesar de serem 3 dias por semana; 

 Não gostei de ver meus amigos desistirem da escola;

 Estudar um trimestre em um mês;

 Houve desistência escolar;

 O professor de Matemática não explica bem as aulas; 

 Os insurgentes trouxeram desgraça para muitas crianças que perderam o 
ano escolar;

 Redução das disciplinas académicas e dos dias de aulas semanais;

 O semestre não foi muito produtivo porque nem todos tiveram acesso às 
aulas online;

 Violência nas escolas;

 Algumas crianças ficaram sem estudar por falta de espaço nas turmas;

 Roubar e gazetar; 

 Não gostei de saber que esse ano não há dispensa;

 Eu gostaria que melhorassem as condições da casa de banho da minha esco-
la;

 Nem todos puderam voltar às aulas, principalmente na zona norte do país.

2.4. Saúde e Nutrição 
 Tudo começou a ficar mais estressante causando vários ataques de ansieda-

de;
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 Fiquei desapontada com o aumento do índice de crianças desnutridas nas 
zonas rurais;

 Falta de medicamentos para os doentes.

2.5. Protecção Direitos da Criança
 Não gostei de ver muitos casos de violência contra mulheres e menores de 

18 anos;

 Aumento da desigualdade de género, aumento de gravidezes precoces e 
uniões prematuras;

 Não gostei quando uma mentora de um grupo que combate uniões prema-
turas envolveu-se numa união prematura;

 Ainda há casos de desigualdade de gênero nas famílias e as meninas estão 
engajadas em se entregar à prostituição;

 Ver crianças na rua trabalhando em vez de estudar;

 Muitas raparigas menores engravidaram;

 Ver crianças nas ruas sem tecto;

 Discriminação racial;

 Maus-tratos a crianças menores;

 O aumento do índice do trabalho infantil;

 Muitas crianças na rua sem protecção contra a COVID-19;

 Vídeos amadores de crianças no recinto escolar a consumir droga e a fazer o 
uso de bebidas alcoólicas;

 Violação sexual de menores;

 Não gostei de ter visto muita falta de atenção por parte dos pais que deve-
riam implementar medidas preventivas face a COVID-19;

 A discriminação das crianças e adolescentes albinos;

 Comemoração não exaustiva da quinzena da criança;

 A vulnerabilidade infantil;

 A pobreza nas zonas recônditas;
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 Ver crianças nas ruas à mando dos pais/ encarregados de educação para pedir 
dinheiro e comida;

2.6. Meio Ambiente
 A desordem do lixo na cidade;

 O ciclone na Beira, pois estragou a casa da minha tia;

 Poluição do meio ambiente e reciclagem;

 Não gostei de cortarem árvore de mangueira na minha casa.

 A falta de higiene nas casas de banho da escola;

 As mortes que as mudanças climáticas causam (ciclone);

2. 7. Infra-estruturas Públicas 
 Não gostei como o jardim de infância da Cidade de Lichinga está a ser con-
servado;

 Falta de energia;

 Não gostei pelo facto da ponte que liga bairro Muchenga e Chiaula se des-
truir;

 Falta de manutenção e criação de locais públicos para lazer;

 Os problemas de água, por vezes ficamos dias sem ter água e é muito chato;

 Falta de reconstrução do parque da cidade de Tete; 

 Estradas esburacadas;

 O que não gostei é o facto de não terem melhorado a eficiência de energia;

 Sofremos bastante por problemas de água.

2.8. Conflitos e Paz 
 Crianças a sofrerem em Cabo Delgado;

 A morte de muitas crianças por causa da guerra;

 Não gostei do aumento do índice das mortes causadas pelos terroristas em 
Cabo Delgado;
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 Ataques em Cabo Delgado não tem diminuído;

 A falta de apoio psicossocial para as vítimas do terrorismo em Cabo Delga-
do;

 A ocorrência de raptos e recrutamento das crianças, perpetrado pelos terro-
ristas no Norte de Moçambique;

 A guerra que aconteceu no Afeganistão me partiu o coração;

 Não gostei do aumento do índice das mortes causadas pelos terroristas em 
cabo delgado;

 Não gostei da guerra em Cabo Delgado;

 A morte de muitas crianças por causa da guerra;

 Crianças desalojadas e órfãs devido aos ataques em Cabo Delgado;



3 Recomendações

3.1. Família e Comunidade
 O governo deve fazer o máximo para acabar com a corrupção e a injustiça, e 

penalizar os actos de corrupção;

 Colocar luz e água em bairros sem energia;

 Que haja mais oportunidades de emprego;

 Melhorar a segurança nas fronteiras do país;

 Evitar ambientes e situações tóxicas;

 O governo deve ouvir a população e o Ministério da Educação;

 Gostaria que baixassem os preços das bolachas e alimentos;

 Que abram agora o campo de futebol de Monapo;

 Que mandassem a Polícia para vigiar os bairros todos os dias, para pelo me-
nos diminuir os casos de roubos;

 Que os motoristas reduzam a velocidade ao estar na estrada;

 No caso da violência, sensibilizar mais as comunidades falando dos direitos 
humanos e de que é crime, apelando a escutar programas radiofónicos ou 
televisivos;

 Sensibilizar aos pais encarregados de educação que o lugar das crianças é na 
escola e não nas ruas praticando o trabalho infantil;

 Para que haja mais licções de moral e forma-
ções de ética aos agentes da lei, nossos 
agentes da saúde, entre outros funcio-
nários públicos;

 Não desprezar os outros por terem 
uma classe social diferente;

 Reduzirem o alto preço da gasoli-
na;
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 Para o caso dos raptos, que se consigam mais materiais para ajudar nesses 
casos e combater sendo unidos e vigilantes;

 Ter membros activos e que estejam bem preparados no PI para que assim 
seja mais fácil realizar as nossas actividades ao longo do tempo;

 Que haja mais vigilância nas estradas;

 Ao invés de uma só pessoa ocupar diversos cargos, devia ocupar só uma vaga 
para que se disponibilizem vagas aos que realmente necessitam de empre-
gos e são desempregados, excepto para os professores porque há insuficiên-
cia de professores nas escolas;

 O município deve-se preocupar mais pelo desenvolvimento da autarquia;

 Deveriam se implantar diversas infraestruturas para que tenha vagas de em-
prego disponíveis 

 O que as colegas grávidas deviam fazer é saber fazer o uso do preservativo;

 Ter um momento para mim e os meus amigos (sairmos para recuperar o 
tempo perdido);

 Espero que não roubem mais dinheiro das pessoas, o Governo tem que dar 
a todos;

 Os ladrões devem ser presos para servirem de exemplo;

 Devem meter os violadores na cadeia;

 Gostaria que fizessem doações para crianças ou famílias necessitadas e aos 
orfanatos;
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 Para melhorar o facto de destruição das pontes, é necessário que os motoris-
tas não passem com carros grandes nas pontes pequenas;

 Eu gostaria que os adolescentes não se perdessem nas bebidas e pensem que 
terão uma vida fácil saindo com os “sugar daddies’. Para tal, gostaria que os 
pais cuidassem e prestassem atenção nos seus filhos quando pequenos por-
que depois será muito difícil;

 Acho que os motoristas deveriam respeitar o código de estrada para que não 
haja acidentes;

 No que tange a falta de valorização da cultura moçambicana, recomendo 
que o governo preste mais atenção neste aspecto. É através da valorização 
da nossa cultura que Moçambique poderá desenvolver;

 Realizar palestras aos responsáveis por aparelhos de jogos de azar “Xindodi-
nha” para lhes fazer perceber que estes jogos são para maiores de 18 anos de 
idade. E a posterior fazer a recolha dos aparelhos para os que continuam a 
disponibilizar estes jogos a menores;

3.2. COVID - 19
 Que haja mais campanhas que visam o combate da COVID-19 em todas 

zonas rurais, urbanas, e as vacinas se possível;

 Haver respeito e seriedade no cumprimento das medidas de prevenção con-
tra a COVID-19;

 Gostaria que encontrassem uma cura contra a COVID-19;

 Que o governo continue com a campanha de vacinação e de prevenção da 
COVID-19;

 Continuar a usar a máscara e lavar as mãos com água e sabão;

 Que haja vacina contra a COVID-19 para todas as faixas etárias;

 Fazer sensibilizações nas comunidades; 

 Respeitarmos as medidas do governo para que não fechem mais às escolas e 
nem uma instituição, e para que o Coronavírus não se expanda;

 Os pais que são responsáveis pelas crianças devem informar sobre as medi-
das de prevenção e não deixar irem ao mercado sem uso de máscaras;
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 Gostaria que obedecessem o distanciamento social e houvesse pessoas para 
melhor controlar o processo;

 Prolongar mais o processo de vacinação para podermos estudar muito e o 
governo fazer o máximo para que situações como estas não se repitam;

 Sensibilizando as crianças, falando de crianças para crianças através de de-
bates radiofônicos e assim escutando sempre irão melhorar no cumprimen-
to das medidas de prevenção da COVID-19; 

 Gostaria que fabricassem um spray antivírus que podemos “sprayar” no ros-
to e assim não precisávamos usar a máscara;

 O aumento do valor do coronavírus para 8.000,00 Mts;

 Prestar assistência aos que não tem como ter a sua fonte de renda que lhes 
foi tirada após a entrada da Covid-19;

 Quero que no mínimo sejam distribuídas máscaras feitas de pano para as 
crianças da rua;

 Vacinação de todos os estudantes;

 Na minha opinião, nas escolas deviam mostrar a temperatura a cada criança 
que mede a temperatura,  a lavagem das mãos ser obrigatória e  não deixar 
entrar quem não passou álcool em gel nas mãos;

 Que não fechem mais as igrejas e escolas;

 Existência de pessoal capacitado para o monitoramento das crianças diante 
da pandemia;

 O Governo deve prestar atenção aos casos de burla na distribuição do di-
nheiro do COVID-19 e tomar medidas, sancionar os envolvidos;

3.3. Educação
 Espero que as aulas sejam de segunda a sexta-feira;

 Termos mais tempo de aulas presenciais;

 Gostaria também de ver alguns grupos escolares que tratam de uniões pre-
maturas, direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva;

 Nas escolas, os professores devem ser sensibilizados as consequências da 
corrupção;

 Devem realizar palestras nas comunidades e escolas para que as miúdas não 
desistam das escolas;
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 Que pelo menos nos dissessem a data da realização dos exames porque nós 
que nos inscrevemos ficamos mais preocupados e menos interessados em 
fazer os exames;

 Por mim sugeria que o governo construísse mais salas de aulas; 

 Sugeria que o governo aumentasse o salário dos professores;

 Ter um explicador de matemática para melhorar a compreensão;

 Melhoria das escolas públicas e melhores condições para que as crianças 
possam estudar;

 Os pais devem prestar mais atenção nos seus filhos e procurarem saber dos 
professores acerca do seu comportamento;

 A escola deve melhorar a canalização de água nas casas de banho;

 Ter mais trabalhos para estimular o nosso cérebro; 

 Usar meios possíveis para ter uma educação qualificada;

 Estudar em casa;

 Obter mais conhecimentos;

 Que os professores sejam mais gentis com os alunos;

 Devem nos permitir ir à praça, nem que seja um número pequeno de alu-
nos;

 Usando as redes sociais para criar grupos de estudos online;

 Melhoria no sistema acadêmico (construção de escolas, actividades extra-
curriculares, encorajamento aos meninos de rua encorajamento aos meni-
nos de rua para fazerem uso do seu direito de estudar);

 Formações dos nossos educadores;

 Mais paciência por parte dos professores;

 A consideração de estudantes do ensino pós-laboral, em relação ao recolher 
obrigatório, a minha maior sugestão é que eles podiam nos pôr num só tur-
no;

 O governo deve criar condições de todos alunos estudarem;

 Não termos aulas aos fins-de-semana;

 Devia-se criar condições para que todas as escolas reabrissem para que todos 
pudessem ter a mesma chance;
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 Que a chefe da educação permita que tenhamos dispensa;

 Só deixarem de nos bater e não nos darem mais punição na escola;

 O governo tinha de estabelecer uma escola secundária que tenha lá o I e 
o II ciclo perto da vila, ou criar condições para que a escola secundária de 
Mabilibili tenha transportes que circulem todo o ano;

 Melhor formação dos professores;

 Ter transporte barato para a escola;

 Os colegas indisciplinados devem ser punidos e respeitarem a professora;

 Que no próximo ano possamos ir à escola para festejar o dia das crianças;

 Sensibilizar os adolescentes sobre o aproveitamento pedagógico e as vanta-
gens que eles podem ter;

 Uma educação para todos.

3.4. Saúde e Nutrição.
 Dar mais atenção à minha saúde mental;

 Dormir debaixo da rede mosquiteira;

 Esclarecer todas as dúvidas dos adolescentes quanto à sexualidade;

 Evitar a gravidez precoce utilizando alguns métodos contraceptivos;

 Mais postos de saúde;

 Evitar sexo sem protecção;

 Que haja rápido entendimento nas unidades sanitárias;

 Pode-se aderir ao SAAJ;

 Para melhorar a desnutrição no país, acho que o governo devia criar condi-
ções melhores para a população das zonas rurais;

 No que diz respeito a falta do apoio psicossocial às vítimas do ataque terro-
rista em Cabo Delgado, recomendo que o governo também preste atenção 
neste aspecto, por que as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado 
podem desenvolver problemas psicológicos (traumas);
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3.5. Protecção e Direitos da Criança 
 Gostaria que houvesse ou que aumentassem a vigilância nos locais públicos 

assim como nas comunidades, para poder minimizar os casos de casamentos 
prematuros e gravidezes precoces;

 Sensibilizar os pais e encarregados de educação sobre a prevenção e combate 
da violência doméstica contra a criança;

 Mais formações de jovens para mentores da educação sexual dos adolescen-
tes, principalmente nas zonas rurais;

 Sensibilizar os pais e encarregados de educação sobre a prevenção e combate 
da violência doméstica contra criança;

 Eu acho que a polícia municipal deveria proibir as crianças de fazerem ne-
gócios nos mercados;

 Aconselhar as pessoas para que tenham mais calma com as crianças;

 Sensibilização de crianças, ou seja, fazer com que elas não tenham medo de 
denunciar o abuso sexual e os maus-tratos;

 Que haja realização de mais palestras sobre auto-protecção das meninas, 
para que elas percebam que elas têm valor e não preço, saberem que dizer 
não é correcto.

 Convidar as raparigas assim como rapazes a participarem em capacitações 
que ajudam a reduzir os casos das uniões prematuras, gravidezes precoces; 

 Fazer palestras, peças teatrais e apresentar vídeos e cartazes nos mercados 
para ensinar as pessoas que união prematura é crime;

 Fazer o aconselhamento das raparigas;

 As autoridades devem fazer muito pelas crianças de Cabo Delgado;

 Mais palestras sobre igualdade de gênero; 

 Criar grupo de aconselhamento para pais e filhos, sem discriminação;

 Lutar contra a discriminação;

 Ter orfanatos e parques para crianças;

 Saber denunciar se ver algo parecido, para que assim os casos de uniões pre-
maturas reduzam;
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 Para melhorar esta situação, cada instituição deve rigorosamente proibir o 
consumo de álcool e drogas no recinto escolar e nos estabelecimentos ao 
redor;

 Deve-se fazer palestras, explicando às crianças o prejuízo do consumo de 
álcool e drogas, do mal que causa ao nosso corpo e outros problemas psico-
lógicos que podem surgir;

 Espero que haja mais controle dos pais para com os seus filhos em relação a 
casos de violações sexuais;

 Ajudar as crianças a serem felizes;

 As instituições de defesa dos direitos da criança devem trabalhar mais nas 
comunidades rurais;

 Criação de centros infantis para crianças necessitadas;

 Recolher todas as crianças de rua para lugares apropriados;

 Dar abrigo às crianças órfãs;

 Melhorar as coisas através da colaboração, de forma conjunta, entre o Go-
verno, sociedade em geral e os órgãos que zelam pelos direitos das crianças;

 Acabar com a corrupção;

 Mais palestras nas escolas acerca de gravidezes precoces, medidas de preven-
ção e talvez até uma oferta ou venda de preservativos nas escolas (pois negar, 
proibir e ignorar não levará a nada);

 Boa comunicação;

 Aconselhar os pais que nós crianças precisamos de carinho, atenção, amor, 
mansidão e de muito cuidado;  

 Gostaria que tivesse um sistema de educação mais abrangente e igualitário 
para com todas as crianças; 

 Mais palestras sobre o aborto seguro;

 O Estado deve apoiar os pais das crianças que vendem nas ruas, com ali-
mentos e um meio de os próprios pais fazerem negócios em casa para que as 
crianças tenham tempo de ir à escola;

 Procurar formas de reabrirem os campos, melhorar os materiais, ter outras 
bolas e conservá-las;



 No futebol, organizar meios necessários para ter um bom desempenho;

 Reabrir o futebol

 Criar espaço para as crianças;

 Sensibilizar os pais/ encarregados de educação que a criança tem os seus 
direitos assim como deveres.Fazer entender que a criança é o futuro do ama-
nhã e, que a união prematura nunca foi e nunca será a melhor escolha para a 
evolução da sociedade, porque através disso a criança pode passar por trau-
mas e outros tipos de perturbações que irão impedir o seu crescimento.

3.6. Meio Ambiente
 Deveria ter mais campanhas de limpeza;

 Aumentar os baldes e contentores de lixo;

 Fazer campanhas de limpeza;

 Melhorar o sistema de mangais para a protecção de zonas costeiras.

 Não poluir o ar, águas, etc.

3.7. Infra-estruturas Públicas 
 Que forneçam água diariamente para a população de Monapo; 

 O município da cidade deve melhorar o local para fazer algumas pinturas;

 Poderiam melhorar as estradas;

 Não construírem indústrias perto da zona de habitação;

 Para melhorar o facto de destruição das pontes, é necessário que os motoris-
tas não passem com carros grandes nas pontes pequenas;

 A EDM deve ter mais cuidado ao instalar postes e fazer controle de forma 
cuidadosa;

 Quero que no mínimo seja reconstruído o parque infantil da cidade de Tete;

 Resolver os problemas de água. Por vezes ficamos dias sem ter água e é mui-
to chato;

 Devem construir uma drenagem no nosso bairro;
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 Eu gostaria que o município da cidade fizesse algumas pinturas no jardim 
de infância da Província de Lichinga para melhorar o local;

 Ter fontenária perto da estrada da Vila de Belavista;

 Que haja reguladores de trânsito na estrada;

3.8. Conflitos e Paz
 Para eliminar por completo essa guerra em Cabo Delgado acho que o nosso 

presidente deve procurar ter as fotos dos terroristas e chegar a uma negocia-
ção com eles;

 Para os insurgentes no norte do país, a única solução é que os mesmos pa-
rem, para que se possa reerguer aquele lugar e as pessoas voltem a sua vida, 
as crianças possam continuar com os estudos;

 Que a guerra acabasse e que não houvesse mais mortes, não só das crianças, 
mas de suas famílias também; 

 O governo deve lutar muito para acabar com o terrorismo porque estão a 
morrer muito lá;

 Que o Estado crie condições para que termine o terrorismo;

 Que a guerra acabe e continue tudo normal em Cabo Delgado;

 Gostaria de poder ver as crianças que foram capturadas pelos terroristas sen-
do liberados para que elas possam ter a liberdade e voltarem a ter a felicida-
de que tinham.
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