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DESENVOLVIMENTO 
DE UMA AGENDA 
PARA CRIANÇAS, 
DE PAZ E DE 
SEGURANÇA 
EM MOÇAMBIQUE

Há uma necessidade urgente de desenvolver uma Agenda 
para Crianças, de Paz e de Segurança para responder aos 
vários desafios que resultam de se ter crianças como alvo e 
expostas à violência armada. Hoje existem cerca de 250 milhões 
de crianças e jovens que vivem em países afectados por conflitos, 
muitas das quais precisam de protecção urgente. 

O desenvolvimento desta agenda requer a capacidade de 
identificar as principais partes interessadas, parceiros e fazer as  
ligações entre a prevenção de violações graves contra crianças 
com a reforma do sector de segurança e os esforços de  
desenvolvimento comunitário.

Desde 2017, o aumento da violência e os ataques cometidos 
por actores armados em Cabo Delgado causaram grande  
perturbação e destruição de comunidades com mais de 
700.000 deslocados internos, dos quais metade são crianças. 
Os civis, especialmente as mulheres e crianças, são vítimas de 
graves violações de direitos humanos, incluindo assassinatos, 
mutilações, raptos, recrutamento e utilização de crianças por 
grupos armados e violência sexual relacionada com conflitos. 
Os relatórios mostram que um grande número de crianças foi 
sequestrado, potencialmente para fins de recrutamento para 
servir como combatentes ou utilizadas por grupos armados 
não estatais (NSAGs).

No âmbito do Programa Nacional de Cooperação entre o Governo 
de Moçambique e o UNICEF, foi assinado em 2021 um Memorando  
de Entendimento com o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto  
Dallaire para a Infância, Paz e Segurança para enquadrar a 
protecção das crianças afectadas por conflitos armados no 
centro dos esforços de paz e segurança no país para prevenir  
violações graves e melhorar as interacções do sector de segurança 
com crianças durante conflitos armados.

A Resolução 1612 (2005) do Conselho de  
Segurança das Nações Unidas destaca 
Seis Violações Graves contra Crianças em  
Conflitos Armados: 

Assassinato e mutilação de crianças.

Recrutamento e utilização de crianças como  
soldados.

Violência sexual contra crianças.

Rapto de crianças.

Ataques contra escolas ou hospitais.

Negação de acesso humanitário para crianças.
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1  A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989, ratificada por Moçambique em 1994) e seus Protocolos Facultativos (2000); os Princípios 
de Vancouver e Paris 

2 Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM)

A parceria tripartida contribui para a Agenda 2063 da UA e para a Agenda 2030 dos ODS, abordando 
as Metas 8.72 e 16.23. O foco é:

1- Acelerar a acção na implementação de padrões internacionais de direitos humanos 1

2-  Fortalecer a capacidade técnica e institucional enfatizando uma agenda de integração de género para aumentar 
a eficácia operacional das forças armadas2, prevenir e responder a graves violações contra crianças.

3-  Integrar as perspectivas das crianças e da comunidade nas respostas do sector de segurança para prevenir 
graves violações contra crianças. 

Principais marcos alcançados

•  Avaliação de base dos recursos existentes sobre formação e políticas relacionadas com protecção e direitos da 
criança (Junho de 2021).

•  Memorando de Entendimento entre o Ministério da Defesa Nacional, UNICEF e o Instituto Dallaire (Setembro de 2021).

•  Três formações básicas para 103 participantes das FADM, que incluíram 29 participantes do sexo feminino e 74 do 
sexo masculino (Novembro de 2021).

•  Um curso de Formação de Formadores (FdF) com 30 participantes, onde graduaram 29, 14 formadores femininos 
e 16 masculinos (Março de 2022).

•  Seminário de nível executivo para altos funcionários (Março de 2022).

•  Organização do evento para comemorar o Dia da Mão Vermelha (Abril 2022)

Próximos marcos

• Apoio à implementação das recomendações do Dia da Mão Vermelha.

• Realização de formação de Pontos Focais de Protecção à Criança.

•  Assistência técnica para o estabelecimento de Unidades de Protecção 
à Criança.

• Adopção e implementação de um protocolo de transferência de crianças.

•  Aceleração do endosso e acção sobre as principais orientações e princípios 
para a protecção de crianças em conflito e sua implementação.

Oportunidades futuras

•  Orientação conjunta com os graduados de FdF para conduzirem a for-
mação e integração da protecção da criança e dos direitos da criança no 
currículo das academias militares das FADM.

•  Fortalecimento das sinergias e coordenação entre os actores do sector de segurança e as missões de formação 
implantadas para melhorar as operações e proteger as crianças em Cabo Delgado.

•  Integração da perspectiva de envolvimento da comunidade em matéria de violações graves contra crianças na  
formação do sector de segurança.

•  Apoio à pesquisa liderada pela comunidade sobre indicadores 
de alerta precoce de recrutamento e utilização de crianças em 
Cabo Delgado.

•  Exploração de oportunidades de formação policial que complementa 
a formação das FADM para abordar a prevenção de violações 
graves contra crianças.

Orçamento estimado: 460 mil USD por 1 ano 
(Junho de 2022 a Junho de 2023)
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“Não sejamos os 
primeiros infractores, 
mas os primeiros 
defensores daqueles 
que estão em risco 
ou vulneráveis”
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Delmo Mahanjane, 
delegado provincial do Centro de Recrutamento e Mobilização de Manica 
na cerimónia de abertura de ToT em Chimoio a 8 de Março de 2022


