Relatório da capacitação:
“Refrescamento para os funcionários nas Leis correspondentes ao trabalho no âmbito das
ações para o bem-estar da Mulher, Rapariga e Criança”
Após a bem-sucedida participação no jogo Knowlympics 2020 com a boa prática:
"Envolvendo homens e rapazes na luta contra a violência baseada no género", LeMuSiCa
utilizou o valor do prémio para organizar um workshop de 3 dias. A formação beneficiou os
funcionários da LeMuSiCa especificamente a área da mulher, área da rapariga, pré-escolinha
e administração.
O workshop foi organizado pela coordenadora Achia Camal e a sua assessora Astrid Bliem de
15.9. a 17.9.2021 nas instalações da LeMuSiCa e financiado pela Horizont3000, utilizando o
prémio monetário do jogo Knowlympics de 500,- Euro e teve como facilitador o Dr. Manuel
Machaze da procuradoria.
O primeiro dia da capacitação foi dedicado às áreas de aconselhamento bem como os
princípios éticos na gestão dos casos com vista a melhorar os serviços da LeMuSiCa. Em
primeiro lugar, o foco foi para a realidade moçambicana, nas tradições e práticas culturais
nocivas que se encontram quando se trabalha nas comunidades, tendo-se discutido uma
abordagem cuidadosa a estes desafios. Subsequentemente, a ética e deontologia na gestão de
casos, bem como o papel dos assistentes sociais e ativistas, foram postos em foco. As
responsabilidades e a base jurídica por detrás disto foram debatidas de forma intensa. De
baixo de uma temperatura alta de 35 graus, a distribuição dos leques de Horizont3000 foi um
presente bem-vindo.
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O segundo dia da capacitação iniciou com a visita do procurador chefe da província de
Manica Dr. Jorge Tivane e a sua equipa. A LeMuSiCa fez uma apresentação das suas
instalações, das equipes e os seus trabalhos diários com esperança de uma boa cooperação no
futuro com a procuradoria.
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Além disso, o 2º dia do workshop foi dedicado ao quadro legal de proteção da criança, a Lei
de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança 7/2008. Foram apresentados exemplos
concretos e procuradas diferentes soluções para depois se decidir conjuntamente sobre uma
linha de ação ideal.
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No terceiro dia da capacitação, o sigilo/segredo profissional, a Lei da Prevenção e Combate
das Uniões Prematuras 19/2019 e a Lei das Sucessões 23/2019 foram tratados com mais
pormenor. Havia muito espaço para exemplos práticos concretos do ambiente de trabalho da
LeMuSiCa. Um ponto de discussão global foram as consequências negativas da pandemia
neste contexto (casamento prematuro, aumento da violência doméstica, etc.).

Finalmente, foi preparado um manual com o conteúdo da capacitação e entregue às equipas
LeMuSiCa participantes. Através deste curso de capacitação e atualização sobre a situação
legal do seu grupo alvo, o pessoal pode agora aconselhá-los e apoiá-los melhor.
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Comentários:
Comentário da Coordenadora: “essa foi uma capacitação de grande valia para as nossas
conselheiras que passarão a atender as vítimas dando informações atuais e concretas na
base da Lei”
Comentário do Procurador: “vamos fortificar a cooperação entre a Procuradoria e a
LeMuSiCa cada vez mais, aprendendo um com a experiência do outro no atendimento das
mulheres, raparigas e crianças”
Comentário de uma participante: “A capacitação foi ótima; o manual vai nos ajudar a
lembrar dos artigos específicos nas Leis que precisamos nos nossos trabalhos diários”

LeMuSiCa é uma ONG sediada em Chimoio, Moçambique. Mulheres, raparigas e crianças
afetadas pela violência doméstica e/ou HIV encontram um refúgio para aconselhamento e
apoio profissional. Se necessário, as vítimas também encontrarão alojamento. LeMuSiCa
(Levante-se Mulher, e siga o seu Caminho) foi criada em 2000 por uma iniciativa feminina
em Chimoio, província de Manica e está atualmente ligada a outras organizações nacionais e
internacionais. As suas tarefas consistem em reforçar os direitos das mulheres, raparigas e
crianças na província de Manica e na sociedade moçambicana. A LeMuSiCa tem como
objetivo alcançar a igualdade de género e empoderar mulheres e raparigas, como também
eliminar todas as formas de violência baseada no género incluindo as práticas nocivas, como
os casamentos prematuros. Através de workshops, seminários, campanhas e visitas porta-aporta, a associação está a sensibilizar a sociedade para estes temas. A LeMuSiCa tem 20 anos
de experiência na efetuação do Atendimento Integrado (Aconselhamento, Acompanhamento,
Encaminhamento e Acolhimento) das vítimas de violência e HIV/SIDA e de oferecer o apoio
psicossocial durante o atendimento e da reintegração das vítimas na sociedade, seio familiar e
comunitário.
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