Debate 1 sobre a situação actual relativo a Violência baseada no Género na
Província de Manica:
PERGUNTAS:
 Para todos:
Qual é a avaliação da situação actual da VBG na província de Manica/na Zona Centro de
Moçambique?
 Francisca Tomás, Governadora da Manica:
1) Qual é o maior desafio que encontramos hoje da Violência baseada no género
presente na nossa província para o enfrentarmos?
2) Quais as acções em curso na província mitigar o impacto da VBG?
3) Qual é a sua avaliação em relação ao último episodio ocorrido na cidade de Chimoio
do desaparecimento das duas crianças e a reacção da população perante ao
suspeito?
Dr. Jorge Tivane, Procurador Chefe:
Quais são as principais consequências para quem comete VBG?
Quantas acusações e quantas condenações houve sobre a VBG no ano de 2021?
Comparando primeiro trimestre de 2021 e 2022 qual é a situação da violência
baseada no género? Diminuiu ou aumentou?
4) No caso de conhecimento de profissionais que quebram o sigilo perante o
denunciante que processo segue se ou o que se faz a esse profissional?
5) Nos corredores há relatos de que os processos quando dão entrada no ministério
publico e nos tribunais não tem desfecho o que desencoraja a comunidade a
denunciar os casos. A que se deve?

1)
2)
3)

 Paulino Afonso Chumbe, PRM - Gabinete de Atendimento:
1) Quais são os tipos de VBG na província de Manica e quais são as mudanças notáveis
nos últimos anos?
2) Qual é o processo de mudança por parte das vítimas de VBG no que diz respeito a
promoção da sua segurança?
3) Onde há a maior necessidade de acção para reduzir a VBG?
 Dra. Cacilda Quiraque, IPAJ:
1) Pode explicar os desafios que as vítimas enfrentam depois de denunciarem?
2) Como o IPAJ orienta as vítimas de VBG que necessitam dos vossos serviços?
 Elizabeth Roque, LeMuSiCa:
1) Quais são algumas das consequências principais da VBG na vida das Mulheres?
2) Quais são os desafios da LeMuSiCa no acompanhamento jurídico das Mulheres?
 Sessão aberta para perguntas dos participantes, 25min
 Considerações finais:
LeMuSiCa: 5min; IPAJ: 5min; Gabinete de Atendimento: 5min; Procurador Chefe: 5min
Governadora: 5min

