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RESPOSTA DO UNICEF 
ÀS CRIANÇAS AFECTADAS 
POR CONFLITOS ARMADOS 
NO NORTE DE 
MOÇAMBIQUE

Resolução 1612 do Conselho de Segurança 
da ONU (2005) Partes em Conflito e as seis 

graves violações: 

Matar e Mutilar

Recrutamento e Uso de Crianças

Rapto

Estupro e Outras Formas de Violência Sexual

Ataques a Escolas e Instalações Médicas

Negação de Acesso/Espaço Humanitário

O UNICEF está a utilizar uma abordagem multi-sectorial para dar uma  
resposta holística às crianças afectadas por conflito armado. O UNICEF  
trabalha com agências da ONU, ONG’s e parceiros locais em Cabo 
Delgado e Nampula para aumentar a capacidade da comunidade para 
compreender, monitorar e informar sobre as seis violações graves e 
os direitos da criança - como uma modalidade para prevenir e responder 
às violações dos direitos da criança. A monitoria e a apresentação 
de relatórios proporciona a oportunidade de compreender o padrão 
das violações e de responsabilizar os perpetradores através de planos 
de acção. O UNICEF está também a desenvolver uma abordagem 
interministerial para reforçar a capacidade das forças de segurança, 
incluindo militares e policiais, para melhor proteger as crianças contra 
estas violações e também para assegurar uma resposta. Isto está 
de acordo com as normas internacionais, o que exige a libertação de 
quaisquer crianças associadas a grupos ou forças armadas em mãos 
civis para resposta e serviços de reintegração. O UNICEF pretende 
apoiar o Governo de Moçambique com a aprovação dos Princípios de  
Vancouver e Paris, que definem abordagens para proteger as crianças 
em conflitos armados, e fornecer apoio concreto na implementação 
destas directrizes e da legislação e instrumentos existentes que 
oferecem protecção às crianças no Norte. 

Contexto  
 
Desde Outubro de 2017, a província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de Grupos Armados Não-Estatais 
(NSAGs) localmente conhecidos como Al Shabaab (não relacionados com os NSAGs que operam na Somália - com a 
mesma denominação). Desde meados de 2009, tem se registado uma escalada na frequência, dimensão e impacto 
dos ataques, cujo pico foi atingido com os ataques de Palma em 2021. Isto resultou na tomada de áreas urbanas e no  
controlo efectivo de grandes extensões do território norte, com populações civis directamente afectadas pelos ataques. 

Desde Agosto de 2021, há um aumento da presença de forças armadas, particularmente de tropas estrangeiras 
(SAMIM- Missão da SADC em Moçambique e forças ruandesas) e milícias locais de apoio ao Governo de Moçambique, 
o que permitiu ao Estado moçambicano retomar o controlo de áreas anteriormente controladas por NSAGs. Isto levou 
à transferência de ataques contra populações civis pelos  NSAGs para outras áreas que não tinham sido anteriormente 
afectadas pelo conflito. 

O conflito no Norte de Moçambique é considerado uma situação de crise de segurança com necessidades prementes 
de protecção de crianças. Isto é acentuado pelas tendências de rapto de crianças, que se presume estarem ligadas ao 
recrutamento e utilização de crianças-soldados e à violência sexual contra crianças, com especial impacto nas raparigas.



A nível da província, distritos e comunidades alvo, o UNICEF  
pretende utilizar uma abordagem baseada no modelo socio- 
ecológico, direccionada para sistemas, comunidades, famílias  
e indivíduos com apoio. Isto inclui o acesso a serviços  
competentes que respondam às necessidades das crianças 
que tenham sofrido estas violações; registo de nascimen-
to; serviços centrados na saúde mental e apoio psicossocial  
(MHPSS) que direccionados para a idade e género; serviços  
relacionados com a violência baseada no género, incluindo 
apoio médico, legal e psicossocial; assistência às vítimas, 
incluindo dispositivos de assistência e reintegração na  
comunidade; e acesso a oportunidades de educação  
apropriada.  O UNICEF pretende assegurar o acesso de 
grupos vulneráveis específicos a estes serviços através 
de uma abordagem não estigmatizada, tais como crianças 
não acompanhadas e separadas, crianças com deficiência, 
crianças de diferentes etnias e crianças que tenham sido 
associadas a grupos/forças armadas.

É necessária uma programa específico para a libertação e  
reintegração de crianças de grupos/forças armadas. O UNICEF  
está a promover um modelo de reintegração que requer a 
aprovação de um protocolo de entrega pelo MGCAS, MINT, 
MoD, MoJ e actores armados estrangeiros. Este modelo 
permite às crianças que tenham sido associadas receberem o 
apoio especializado de que necessitam para se reintegrarem  
nas comunidades. O processo de reintegração requer centros 
 de acolhimento iniciais, serviços especializados e diálogo 
comunitário. Requer também que os envolvidos garantam 
o seguinte: os sistemas de justiça protegem as crianças como 
vítimas de conflitos, são seguidas disposições especiais  
baseadas em normas internacionais e as crianças não são detidas. 

As crianças fazem parte da solução que avança no processo 
de construção da paz. O UNICEF compromete-se a apoiar 
as suas vozes para alcançar o mais alto nível, a envolver-se 
politicamente e a ter um lugar e um sentido de pertença 
nas suas próprias comunidades 
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