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A. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

À
PPL - Portugal

Exmo. Senhores,

Associação Ubunto, oferece seus serviços de projecto ao Projecto Sensibilização
do silencio de pessoas próximas as vitimas de violência domestica em
Moçambique, de acordo com o processo de financiamento de projectos sem fins
lucrativos, através desta proposta que compreende as partes técnica e financeira.

Estamos cientes de que V. Excias não se obrigam a aceitar qualquer proposta
recebida
Atenciosamente,

Marito Mário
Presidente da Associação
Associação Ubunto. 

Cidade de Quelimane
Email: associacaoubunto@gmail.com

mailto:associacaoubunto@gmail.com


B. DESCRIÇÃO E REFERÊNCIA DA ENTIDADE

B1. DESCRIÇÃO DA ENTIDADE

Associação Ubunto é uma instituição sem fins lucrativos Moçambicana, criado em
abril de 2021, que actua nas seguintes áreas: empoderamento da mulher; direitos das
crianças; direitos da mulher; Preparação Social, Mobilização/Sensibilização das
comunidades; Associativismo e Cooperativismo.
Associação Ubunto está registada na Conservatória das Entidades Legais de
Quelimane.



C. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DA ENTIDADE A RESPEITO DOS TERMOS
DE REFERÊNCIA/NOTAS CONCEPTUAIS

Em relação aos termos de referência/notas conceptuais, temos a informar o seguinte:

1. Descreve de forma geral como o silencio e prejudicial quando a violência domestica tem
acontecido sub o pretexto que briga de casado ninguém mete a colher;

2. Também apresenta a relação das comunidades abrangidas, bem como a identificação das
pessoas a beneficiar do projecto; 

3. Tendo em consideração que uma das barreiras e o comportamento pré estabelecido na
sociedade sobre não se meter nas discussões de casados a ideia principal e consciencializar
como este factor e prejudicial; 

4.Tendo em conta que um dos objectivos e resultados do projecto é consciencializar as
comunidades com vista a ter noção como o silencio pode prejudicar as vitimas de violência
domestica, neste âmbito, a Associação Ubunto irá disponibilizar ferramentas, através de
formação e capacitação aos membros das comunidades em matéria de estabelecimento de
parcerias.



D. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

D1. CONTEXTO
A violência doméstica contra as mulheres apresenta-se, na atualidade, como relevante
questão social e problema de saúde pública que afeta a maioria dos países. Portanto, não
está mais restrita a países considerados do terceiro mundo e tende a ampliar-se e a se
generalizar. 

Em Moçambique pouco se investigou sobre a importância e papel das pessoas próximas as
vitimas de violência domestica. 
A lei contra a violência doméstica em Moçambique completa 10 anos com muitas
conquistas, mas os desafios persistem. Além de dar visibilidade a um problema antes
escondido, a lei trouxe maior consciencialização para os direitos das mulheres e permitiu
mudar a perspetiva dos papéis e responsabilidades definidos culturalmente para homens e
mulheres no âmbito doméstico.

Segundo a juíza Vitalina Papadakis, a lei chamou à atenção para esses aspetos que eram
antes vistos como sendo do foro doméstico.
"Trouxe a discussão e também conduziu a uma maior consciencialização, tanto de homens
como de mulheres - no sentido que não é legítimo por parte do agressor usar a violência
para resolver as questões domésticas - mas também que as responsabilidades domésticas
são de homens e mulheres, não apenas da mulher",



A aprovação da lei trouxe coragem a muitas vítimas para denunciar, mas, no início, a
falta de preparação da polícia, da procuradoria e dos tribunais para lidar com a
violência doméstica dificultava ainda mais a procura por ajuda. "A polícia mandava-
as de volta à família para resolver. Se era um assunto com o marido, para ir resolver
com o seu marido porque aquele não era um assunto para ser resolvido ao nível da
polícia. O que não era verdade"

Aumento das denúncias

Mas os números da violência ainda assustam. Segundo o Ministério da Saúde, houve
um aumento de 71% nos registos de vítimas de violência doméstica em unidades de
saúde do país em 2018. Apesar do alto percentual, Nzira de Deus, diretora-executiva
da organização não-governamental Fórum Mulher, considera que este aumento
indica uma maior consciencialização das mulheres em relação aos seus direitos.



D2. PROBLEMA DO PROJECTO

Nos últimos vinte anos tem-se vindo a constatar um crescente reconhecimento
público da existência da violência doméstica e da importância de compreender,
prevenir e combater este fenómeno. Trata-se de um movimento à escala nacional e
global, merecendo a atenção não só dos governos e entidades nacionais, mas
também de instâncias internacionais, como sejam da Organização das Nações
Unidas, da União Europeia e do Conselho da Europa.

Apesar da longa caminhada percorrida, e dos resultados já obtidos, com diversas
alterações de caráter legislativo, a implementação de diversas políticas públicas
neste domínio, a intervenção de diversas entidades não governamentais e inúmeros
estudos já realizados a nível académico, a violência doméstica continua a afetar
todos os níveis da sociedade e a sua compreensão, prevenção e combate constituem
desafios permanentes e muito atuais.

As políticas públicas de prevenção e combate à violência doméstica só podem ser
eficazes se adotarem uma visão holística do fenómeno, integrarem uma abordagem
compreensiva, envolvendo os principais atores e focando todas as vertentes do
fenómeno, da educação à saúde pública, da polícia à justiça e aos serviços sociais

Apesar do número crescente de participações de ocorrências de violência
doméstica, pouco se conhece ainda sobre o desenvolvimento destes casos, e, por
outro lado, são raros os estudos que em Moçambique se debrucem sobre o processo
de denuncia feitas e a submissão por parte dos vizinhos, parentes ou pessoas
próximas. 
Neste sentido, este projecto busca capacitar e consciencializar as pessoas como eles
podem ser importantes no processo de resolução de um caso de violência domestica
de uma pessoa próxima. 



D3. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Moçambique é um país da costa oriental da África Austral que tem como limites: a
norte, a Tanzânia; a noroeste, o Malaui e a Zâmbia; a oeste, o Zimbabué, a África
do Sul e a Essuatíni; a sul, a África do Sul; a leste, a secção do Oceano Índico
designada por Canal de Moçambique.

No Canal de Moçambique, os vizinhos são Madagáscar e as Comores (incluindo a
possessão francesa de Mayotte). No Oceano Índico, para leste da grande ilha de
Madagáscar, situam-se as dependências de Reunião, Juan de Nova e Ilha Europa.
No Canal de Moçambique, sensivelmente a meia distância entre o continente e
Madagáscar, o atol de Bassas da Índia, igualmente possessão francesa.

A capital de Moçambique é Maputo (Lourenço Marques durante a dominação
portuguesa).
A metade norte (a norte do rio Zambeze) é um grande planalto, com uma pequena
planície costeira bordejada de recifes de coral, limitando no interior com maciços
montanhosos pertencentes ao sistema do Grande Vale do Rift. A metade sul é
caracterizada por uma larga planície costeira de aluvião, coberta por savanas e
cortada pelos vales de vários rios, o mais importante dos quais é o rio Limpopo.



D4. GRUPO ALVO

O grupo alvo do projecto são membros das comunidades de Moçambique, Homens
14,885,787 e Mulheres 15,946,457, total 30,832,244.

A distribuição populacional de adolescentes e jovens nas províncias de
Moçambique (calculada com base na população total de cada província) variava
entre 43,7%, em Niassa, e 52,9%, em Maputo Cidade, segundo o Censo do 1997, e
entre 41,4 %, em Niassa, e 52,9%, em Maputo Cidade, no Censo de 2007. Essa
distribuição percentual diminuiu ligeiramente entre os dois censos, com excepção
das províncias de Gaza e Maputo Província, onde houve um aumento, e Maputo
Cidade e Tete, que mantiveram o mesmo valor.

Contribuir para a melhoria de vida das pessoas vitimas de violência domestica
em Moçambique. 

Consciencialização aos membros das comunidades e associações sobre o pepel
parentes e vizinhos de pessoas vitimas de violência domestica; 
Vinhetas e campanhas publicitarias sobre o assunto em televisões e rádios
nacionais;

Comunidades com conhecimentos sólidos sobre o pepel na resolução de caso
violência domestica; 
Maior dinamização de informação dobre violência domestica e formas de
resolver.

D5. OBJECTIVOS
Geral

Específicos

D6. RESULTADOS



D7. Orçamento

D7. Calendarização (2021)

19/08 – Produção de campanhas áudio e visuais para sensibilização
20/08 – Produção de Camisetes com slogan da campanha
25/08 – Disponibilização de vídeos e áudios nas Televisões, Rádios Locais e redes sociais
05/08 – Analise de primeira semana de sensibilização  




