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Prefácio 
Desde a sua fundação em 1999, a Rede da 
Criança tem-se empenhado em diferentes 
actividades de advocacia com o governo para 
estabelecer um ambiente de bem-estar para 
toda a criança Moçambicana. Entretanto, este 
é um desafio que deve também ser assumido 
pelas instituições estatais e as instituições 
sociais. Por exemplo, o casamento Prematuro 
tem origem na família e na comunidade, mas 
alastra-se porque as instituições estatais não 
envidam esforços para eliminar esta prática. 
Felizmente, com a adopção da Estratégia 
Nacional de Combate ao Casamento Prematuro, 
pelo governo, e o estabelecimento da Coligação 
para a Eliminação do Casamento Prematuro, esta 
prática pode ter dias contados. 

Contudo, há um outro actor que, de forma 
voluntária ou não, viola os direitos da criança 
estabelecidos pela CDC, o sector de negócios 
composto por empresas: pequenas, médias 
ou grandes; nacionais ou corporações 
transnacionais operando em diferentes sectores. 
Anteriormente, estas empresas desencadeavam 
impactos negativos sobre a criança através 
do trabalho infantil. Agora, este impacto 
reduziu com o estabelecimento dos Princípios 
Empresariais e Direitos da Criança pelo UNICEF, 
Save the Children e Global Compact. 

Os 10 Princípios Empresariais e Direitos da 
Criança trazem ao de cima o Iceberg que 

existe na relação entre os negócios e a criança, 
e funcionam como um guia para orientar as 
empresas a serem mais amigas da criança. 
Estes 10 princípios não podem ser vistos a 
parte do contexto geral de negócios e direitos 
humanos, no qual se destaca também o 
Comentário Geral No 16 do Conselho das 
Nações Unidas para a Criança, que recorre ao 
quadro proteger, respeitar e remediar de John 
Ruggie, adequando-o ao contexto da criança. Tal 
comentário indica as responsabilidades que as 
instituições estatais têm em proteger a criança 
quando se envolve no sector de negócios; o 
dever do sector empresarial para a criança em 
toda a cadeia de valor de qualquer negócio e a 
obrigação de reparar ambos os actores quando 
os direitos estabelecidos pela CDC forem 
violados. 

Assim, este Documento Guia detalha os desafios 
relacionados com a protecção da criança pelas 
instituições estatais num contexto em que 
os negócios são também fontes de violação 
dos seus direitos; e sublinha este documento 
propostas de intervenção que podem ser usadas 
por estes actores e a sociedade civil, em especial, 
nesta luta pelos direitos da criança. 

Boa leitura! 
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Sumário Executivo 
O abuso, a violência e a negligência sobre a criança não só ocorrem em instituições estatais, na família 
e nas comunidades, como também ocorrem em empresas, nacionais ou corporações transnacionais 
operando nos diferentes sectores de actividade. Este documento descreve, de forma simples e 
científica, a essência deste fenómeno, podendo assim ser útil ao governo e decisores, às empresas, 
organizações da sociedade civil e a sociedade em geral. 

Através da abordagem Contexto, Evidências e Ligações, aborda-se, neste documento, sobre a 
problemática dos negócios na criança, um assunto pouco discutido em fóruns próprios. Essa 
abordagem faz-se através da análise do quadro legal e institucional de cada um dos 10 Princípios 
Empresariais e Direitos da Criança formulados pela UNICEF, Save theChildren e Pacto Global. 

Em termos gerais, há uma harmonia entre estes instrumentos e o quadro legal Moçambicano, embora 
prevaleçam alguns desafios legais e institucionais. Por exemplo, em relação ao Princípio No 1, nota-se 
a ausência de uma lei ou política que explicite as responsabilidades que a empresa tem ao longo de 
toda a cadeia de valor do seu negócio. Também, são evidentes os desafios que as instituições estatais 
têm para coordenar e operacionalizar o seguimento destes 10 princípios e também dos Princípios 
Mestres sobre Negócios e Direitos Humanos. Um caso concreto é que até agora existe apenas uma 
única e restrita Política de Responsabilidade Social não efectiva para a indústria extractiva. Em 
paralelo, Moçambique ainda não adoptou o seu Plano Nacional de Acção sobre Negócios e Direitos 
Humanos. 

Já nas Evidências são identificados os problemas que contribuem para que as empresas não sejam 
amigas das crianças. O trabalho infantil, a poluição ambiental e os reassentamentos mal conduzidos 
são parte deste leque de desafios. Este Documento Guia, depois de aprofundar o impacto que cada 
um destes desafios têm sobre a criança, avança com possíveis estratégias que permitirão a sociedade 
civil, empresas e governo integrarem-se e agirem de forma positiva para ultrapassarem estes 
problemas. 

Além de se mencionar os diferentes fenómenos negativos que ligam os negócios à criança, a 
produção deste documento contou com a realização de sessões de consultas às crianças. Após a 
explicação deste fenómeno a elas, e a alguns adolescentes, concluiu-se que o sector alimentar é 
dos que representa um maior risco ao bem-estar da criança, e isso associado a falta de inclusão das 
crianças em consultas comunitárias, o que as prejudica mais que. 
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Ainda seguindo a estrutura relacionada à abordagem Contexto, Evidências e Ligações, este 
Documento Guia inclui um anexo com uma tabela que detalha uma série de acções a serem 
desenvolvidas para que o cenário descrito durante a análise legal e institucional, seja ultrapassado. 
Esta tabela é fruto de um debate e posterior aprovação pela organização Rede da Criança e seus 
parceiros. 

Book1_Final.indd   11 6/27/19   3:05 PM



12

Lista de Caixas
Caixa 1:
Efeitos da Inexistência de um Código de Conduta – Caso da Construção da ponte Caia-Chi-
muara 

14

Caixa 2:
Efeitos do Reassentamento sobre a Criança – Caso de Comunidades Reassentadas em Tete

15

Caixa 3:
Um Olhar sobre as Estatísticas e Quadro Legal Relacionados ao Trabalho Infantil 

16

Lista de Tabelas
Tabela Página 

Tabela 1: Quadro Legal sobre os PEDC 11

Book1_Final.indd   12 6/27/19   3:05 PM



13

Lista de Abreviaturas
ACSI Associação de Comércio, Indústria e Serviço 

ANAMM Associação Nacional dos Municípios de Moçambique

ANE Administração Nacional de Estradas 

AVIDRAMO Associação das Vítimas de Drama de Moçambique

CCPC Comités Comunitário para a Protecção dos Direitos da Criança

CECAP Coligação para Eliminação dos Casamentos Prematuros

CESVITEM Centro Sviluppo Terzo Mondo

CNDH Comissão Nacional de Direitos Humanos

CRM Constituição da República de Moçambique

CNAS Conselho Nacional de Acção Social

CTA Confederação das Associações Económicas de Moçambique

DGF  Discussão em Grupo Focal

FDC Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade

IoDmz  Instituto de Directores de Moçambique

MGCAS Ministério do Género, Criança e Acção Social

MITESS  Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social  

MJACR Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos

MITADER Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural

OAM-CDH  Ordem dos Advogados de Moçambique - Comissão de Direitos Humanos

OIT Organização Internacional do Trabalho

OMS  Organização Mundial da Saúde

OSC Organizações da Sociedade Civil

ROSC Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança

PEDC Princípios Empresariais e Direitos da Criança

PGR Procuradoria Geral da República

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância

Book1_Final.indd   13 6/27/19   3:05 PM



14

O abuso, a violência e a negligência sobre a 
criança são uma realidade no país, sendo as 
famílias, comunidade, sociedade e instituições 
estatais parte destes fenómenos. Contudo, a 
realidade mostra que além destes sectores, o 
ramo de negócios também contribui, voluntária 
ou involuntariamente, para o abuso, a violência 
e negligência sobre a criança. Incluem-se neste 
ramo as empresas privadas e públicas, ao longo 
de toda a cadeia de valor, em Moçambique e 
um pouco por todo o mundo. Como resultado 
destes efeitos cada vez mais negativos dos 
negócios sobre o bem-estar da criança foram 
desenvolvidos 10 Princípios Empresariais e 
Direitos da Criança (PEDC) para orientar as 
empresas, a sociedade civil, o governo, entre 
outros actores a tornarem os negócios mais 
amigos da criança. 

Inspirando-se nos PEDC e outros instrumentos 
que ligam os negócios aos direitos humanos, 
um grupo de organizações da sociedade civil, 

trabalhando directa e indirectamente pelo bem-
estar da criança, estabeleceu este Documento 
Guia para orientar as organizações da sociedade 
civil nesta área temática. O objectivo principal 
deste documento é de servir como base de 
orientação para que as organizações pares 
possam contribuir neste desafio, num contexto 
em que os negócios ainda não são amplamente 
considerados como fonte de violação dos 
direitos da criança. E quando o são, restringe-
se ao trabalho infantil, visto como uma prática 
necessária e consequentemente aceite e 
legitimada inclusivamente no seio das famílias.  

Contexto: Aplicabilidade e 
Relevância do Documento
Este documento tem como a alvo primário as 
organizações da sociedade civil que trabalham 
na área da criança e não só. O sector privado e 
o governo também não são excluídos. Logo, de 

1. Introdução
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que maneira cada um destes actores pode usar 
este instrumento?

O Documento Guia apresenta os desafios para 
a implementação dos PEDC estabelecidos por 
UNICEF, Save the Children e Global Compact 
em Moçambicana. Um deles tem que ver com o 
contexto geral dos negócios e direitos humanos 
onde as empresas públicas ou privadas não 
procuram em paralelo ao lucro, a satisfação 
social das famílias, especialmente as que estão 
de alguma forma relacionadas com as suas 
operações. Isso se manifesta pela ausência de 
uma política concreta e holística sobre este 
assunto, em primeiro lugar, e segundo a sua 
respectiva implementação. Neste sentido, 
o presente documento traz ao de cima os 
problemas gerados pelas empresas nas suas 
operações, especialmente os relacionados com 
a criança. 

Após a apresentação e discussão dos 
desafios levantados, seguindo a metodologia 
seleccionada, o documento indica as propostas 
de engajamento que podem ser adoptadas de 
modo a que os mesmos desafios possam ser 
superados. São também indicados os actores 
a serem abordados durante este engajamento. 
Seguindo estes três passos, as organizações da 
sociedade civil podem actuar de forma correcta 
para que os PEDC sejam observados. 

Para as empresas, este documento pode 
servir de farol, sobretudo na primeira parte, 
sobre os prováveis direitos da criança que elas 
podem estar violando, e seu impacto. Deve-se 

tomar em atenção também a toda a cadeia de 
valor do negócio, uma vez que as violações 
podem ocorrer em fases em que a empresa 
não esteja directamente envolvida. Assim, o 
Documento Guia ajuda as empresas a tornarem-
se mais amigas da criança. Para o governo, 
este instrumento é particularmente relevante 
porque avança com possíveis estratégias de 
engajamento em torno dos desafios que os 
negócios apresentam para a criança. Também 
indica as instituições, especialmente a nível do 
governo, que têm um papel importante neste 
processo e as forças e fraquezas prevalecentes 
no quadro legal. 

Metodologia e Estrutura do 
Documento
A metodologia usada para a elaboração deste 
documento baseou-se na abordagem de 
Contexto, Evidências e Ligações associada às 
técnicas de Análise Exploratória e Discussão 
em Grupo Focal (DGF). Foram também 
realizadas Entrevistas a individualidades com 
relevância na arena de negócios e direitos 
humanos em Moçambique, especialmente os 
direitos da criança. 
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1.1.1. Abordagem de 
Contexto, Evidências e 
Ligações

A abordagem de Contexto, Evidências e 
Ligações é uma perspectiva de pesquisa social 
recomendada para desenvolver instrumentos 
cujo objectivo primário é estabelecer uma 
influência política. Ela apresenta quatro 
componentes: o contexto, as evidências, 
as ligações e o ambiente externo. Estas 
quatro dimensões podem fornecer ao usuário 
informações detalhadas e valiosas sobre 
janelas de políticas, principais actores e 
redes de políticas (1ª componente); lacunas 
nas evidências e problemas existentes 
(2ª componente); meios alternativos de 
engajamento e comunicação (3ª componente) 
e tendências e mudanças no ambiente externo 
(4ª componente), respectivamente. A produção 
deste documento baseou-se nas primeiras três 
componentes. A forma como esta abordagem 
determinou a construção deste documento é 
especificada na parte referente à estrutura no 
ponto 1.2.4.  

1.1.2. Análise Exploratória
A análise exploratória implica examinar os dados 
quando existe um baixo nível de conhecimento 
sobre um determinado tema. Para este concreto 
documento, a temática dos PEDC ainda é 
emergente em Moçambique, embora o contexto 

geral sobre negócios e direitos humanos seja 
uma preocupação entre os diferentes actores 
da sociedade. Portanto, procurou-se o material 
e informações primárias relacionadas a cada um 
dos PEDC. 

1.1.3. Discussão em Grupo 
Focal (DGF): Grupo de 
Trabalho e Consulta 
a Adolescentes da 
Cidade e Província de 
Maputo

Uma discussão em grupo de foco é uma forma 
de reunir pessoas de origens ou experiências 
distintas para discutir um tópico específico de 
interesse. Os participantes são guiados por 
um moderador (ou facilitador de grupo) que 
apresenta os temas para discussão e ajuda a 
construir um ambiente de discussão animado 
e natural. A força da DGF permite que os 
participantes concordem ou discordem uns 
dos outros, de modo a fornecer uma visão de 
como um grupo pensa sobre uma questão, 
sobre a gama de opiniões, ideias, inconsistências 
ou variações existentes em uma determinada 
comunidade ou temática. 

O grupo focal estabelecido para a produção 
deste documento foi criado durante o primeiro 
encontro sobre PEDC, organizado pela Rede 
da Criança, na cidade de Maputo, no primeiro 
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trimestre de 2018. Este foi composto por 
especialistas de 06 organizações da área de 
direitos humanos e da criança: Comissão 
Nacional de Direitos Humanos (CNDH), Ordem 
dos Advogados-Comissão de Direitos Humanos 
(OAM-CDH), Rede da Criança, Terre des Hommes 
Alemanha, Fórum da Sociedade Civil para os 
Direitos da Criança (ROSC) e Fundação para 
o Desenvolvimento da Comunidade (FDC). 
O grupo foi auxiliado por um consultor que 
orientou as discussões do grupo de trabalho. 

A DGF também se estendeu a um grupo de 20 
adolescentes que trouxeram a sua visão sobre 
o impacto que os negócios têm sobre o bem-
estar da criança. A discussão foi antecedida 
de uma facilitação na qual introduziram aos 
adolescentes a relação existente entre os 
negócios e os direitos da criança. Após estes 
exercícios, submeteu-se o grupo de crianças a 
um questionário, anexado a este documento, 
em que puderam responder com detalhes às 
perguntas relacionadas aos PEDC. Este grupo 
de adolescentes é proveniente das cidades e 
província de Maputo, de diferentes extractos 
sociais, até em situação de vulnerabilidade. Elas 
são acompanhadas pelas seguintes organizações 
membros da Rede da Criança: Centro Sviluppo 
Terzo Mondo (CESVITEM), Associação das 
Vítimas de Drama de Moçambique (AVIDRAMO), 
Reencontro, Centro Renascer e Cross. 

1.1.4. Estrutura do 
Documento

 A estrutura deste documento segue a 
abordagem metodológica seleccionada: 
Contexto, Evidências e Ligações. Nas páginas 
subsequentes segue-se o primeiro capítulo que 
se debruça sobre o contexto dos PEDC no país, 
no qual se relacionam as leis e instituições a 
cada um dos 10 princípios. O capítulo seguinte 
aborda as evidências que se observam no campo 
dos PEDC, discutindo-se os principais desafios 
dos negócios quando relacionados aos direitos 
criança. O último capítulo, nas ligações, propõe 
algumas medidas para os desafios levantados no 
capítulo anterior. Por fim, é anexada uma matriz 
de seguimento com a lista de intervenções a 
serem seguidas pelas organizações da sociedade 
civil, também validas para as federações e 
associações empresarias, o governo e outros 
actores. Esta matriz foi aprovada no encontro 
de validação deste documento que decorreu 
na cidade de Maputo, no segundo trimestre de 
2018. 
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Os PEDC foram desenvolvidos sem um carácter 
vinculativo, para servirem de guia às empresas, 
governo e outros actores, por forma que os 
negócios não deteriorem a já difícil situação da 
criança no mundo e em Moçambique. Desta 
forma, os PEDC ligam-se aos 31 Princípios 
Mestres sobre Negócios e Direitos Humanos 
adoptados pelas Nações Unidas, também 
operacionalizados de forma voluntária. Eles 
são como um guião para orientar as acções 
a diferentes níveis, a serem desenvolvidas 
também pelas empresas, governo e sociedade 
civil de modo a que as comunidades não 
sintam os efeitos adversos dos negócios. Caso 
contrário, estes instrumentos recomendam o 
estabelecimento de mecanismos de reparação, 
judiciais ou extrajudiciais.    

Apesar de ser um instrumento novo na 
realidade Moçambicana, acções de protecção a 
criança nos negócios já são desenvolvidas por 
diferentes actores nacionais e internacionais. 

Paralelamente, existe um conjunto de leis e 
instituições que estão directa ou indirectamente 
relacionadas aos PEDC e que podem ser usadas, 
sobretudo, pelos actores da sociedade civil 
para desenvolverem as respectivas acções de 
advocacia de forma mais coordenada. Mesmo 
assim, algumas lacunas podem ser identificadas, 
como a fraqueza no presente quadro 
institucional e legal. Abaixo sãos apresentadas 
estas duas vertentes, de acordo com cada um 
dos 10 PEDC estabelecidos pelo UNICEF, Save the 
Children e Pacto Global. 

Princípio nº 1: Assumir sua 
responsabilidade de respeitar os direitos 
das crianças e se comprometer a apoiar os 
direitos humanos das crianças

Ainda não existe, no quadro legal moçambicano, 
uma política ou lei que obriga as empresas a 
adoptarem um código de conduta que respeite 

2. O contexto
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os direitos da criança ao longo da sua cadeia 
de valor e operações. O estabelecimento 
deste instrumento “não deverá estar isolado do 
contexto geral de negócios e direitos humanos 
em Moçambique. Este deve ser parte de uma 
política mãe de direitos humanos na qual exige 
as empresas a avaliarem o impacto sobre estes 
direitos, incluindo da criança, da mesma forma 
que é feita uma avaliação sobre o impacto 
ambiental que uma empresa pode causar durante 
as suas actividades”1. Uma outra recomendação 
alternativa a existência de uma política específica 
é a “inclusão de uma cláusula de respeito pelos 
direitos humanos e da criança na legislação 
sobre negócios. Muitas das vezes, estabelecer um 
novo instrumento, sobretudo no ambiente de 
negócios, caracterizado pela competição, pode 
não ser frutífero ou levar mais tempo para que os 
empresários assimilem a sua importância. Assim, 
por exemplo, poder-se-á incluir uma cláusula 
específica sobre o respeito pelos direitos 
humanos e da criança nos requisitos para o início 
de um negócio ou mesmo na marca Made in 
Mozambique”2.Este último argumento vai de 
encontro aos raros casos, como o da Associação 
de Comércio, Indústria e Serviço (ACIS) que 
estabeleceu no seu código de conduta, cláusulas 
que obrigam os associados a respeitarem os 
direitos humanos durante as suas operações.

1 Monteiro, Marçal. Save the Children Internacional 
em Moçambique. Entrevistado no dia 21 de Março. 

2 Nahe, Luís Bitone. Comissão dos Direitos 
Humanos. Entrevistado no dia 22 de Março

Princípio nº 2 e 3: Contribuir para a 
eliminação do trabalho infantil, inclusive 
em todas as atividades empresariais e 
relações comerciais. Proporcionar trabalho 
decente para os jovens trabalhadores, 
seus pais e cuidadores

Os princípios 2 e 3 focam-se na problemática 
do trabalho infantil e na necessidade de um 
trabalho decente, para os pais, que em última 
estância contribui para o bem-estar da criança. A 
nível internacional, Moçambique é signatário das 
08 convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), destacando-se 
as convenções No 138 e 182, sobre idade mínima 
de admissão ao emprego e sobre as piores 
formas do trabalho Infantil, respectivamente.

As convenções No 138 e 182 são 
operacionalizadas através da lei do trabalho 
na qual é estabelecida a idade mínima para 
o trabalho, 15 anos. Porém, com as devidas 
cautelas a serem tomadas para não pôr em causa 
a integridade da criança. No mesmo instrumento 
são estabelecidos mecanismos para garantir 
os direitos de paternidade aos pais e tutores 
trabalhadores, sobretudo a mulher. 

Moçambique é também parte do programa 
internacional para a eliminação do trabalho 
infantil, tendo adoptado em paralelo um Plano 
Nacional de Acção para o Combate às Piores 
Formas de Trabalho Infantil (2017 - 2022). 
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Princípio nº 4 e 8: Assegurar a protecção 
e a segurança das crianças em todas as 
actividades e instalações empresariais. 
Respeitar e apoiar os direitos das crianças 
em suas estratégias de segurança

Os princípios 4 e 8 encontram-se de alguma 
forma relacionados. O primeiro foca-se na 
protecção da criança em toda a cadeia de valor 
do negócio, desde a matéria-prima ao produto 
final. O segundo especifica a inclusão da criança 
na estratégia de segurança da empresa de 
modo a garantir a sua integridade, desta vez por 
onde se encontram os sectores do negócio da 
empresa. 

A nível internacional, estes princípios são 
parte de um outro instrumento relacionado 
aos negócios e direitos humanos: os Princípios 
Voluntários. Os Princípios Voluntários ligam a 
estratégia de segurança da empresa aos direitos 
humanos, orientando as empresas de segurança, 
sobretudo as responsáveis pela protecção de 
instalações empresariais a não optarem por 
práticas contra a integridade física das pessoas, 
sobretudo em situações de manifestações ou 
outro tipo de demonstrações. A nível nacional, a 
Constituição da República, no no 1 do artigo 40 
enuncia: “todo o cidadão tem o direito à vida e à 
integridade física e moral e não pode ser sujeito à 
tortura ou tratamentos cruéis ou desumanos”. Nos 
números 1, 2, 3 e 4 do artigo 47, a constituição 
estabelece os direitos da criança e o princípio do 
interesse superior da criança nas acções levadas 
a cabo por entidades públicas ou privadas. 

Princípio nº 5 e 6: Assegurar que os seus 
produtos e serviços sejam seguros e, por 
meio deles, procurar apoiar os direitos das 
crianças. Usar ferramentas de marketing 
e publicidade que apoiem e respeitem os 
direitos das crianças

A Lei de Defesa do Consumidor e o Código de 
Publicidade são os dois instrumentos a serem 
usados pelos diferentes actores de modo a 
proteger a criança no sector de negócios quando 
se pretende assegurar que os produtos e serviços 
sejam seguros para a criança e da mesma forma a 
publicidade tenha ela em conta. O Ministério da 
Indústria e Comércio, através do Instituto Nacional 
de Actividades Económicas, é a instituição 
governamental de coordenação e execução. 

Para o caso moçambicano destaca-se um 
outro instrumento relevante: o Código de 
Comercialização dos Substitutos do Leite 
Materno estabelecido através do Diploma 
Ministerial No 129/2007 de 3 de Outubro. Este 
código operacionaliza a Resolução WHA34.22 
adoptada na 34ª sessão da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) que estabelece o Código 
Internacional de Comercialização de Substitutos 
do Leite Materno. 

O leite materno é essencial para o crescimento 
do ser humano. A produção e comercialização 
dos seus derivados ainda carecem de uma 
eficiente legislação. A relevância desta legislação, 
do código, é particularmente importante para 
países como Moçambique, devido aos índices de 
sero-prevalência do HIV/SIDA.
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Princípio nº 7: Respeitar e apoiar os 
direitos das crianças em relação ao meio 
ambiente, a aquisição e ao uso de terras

A terra e o meio ambiente têm como principais 
instrumentos jurídicos de gestão: a Lei de 
Terras, a Lei de Florestas e Fauna Bravia, a Lei 
do Ambiente e a Lei de Minas. Todos estes 
instrumentos trazem consigo um regulamento 
que detalha os processos de gestão e os actores 
envolvidos. A terra e o ambiente são direitos 
inerentes à vida humana, incluindo a criança. 
Em muitos dos casos, os negócios são uma 
ameaça ao usufruto da terra fértil e um ambiente 
saudável pela criança. Estes direitos encontram-
se também ligados aos direitos culturais, à 
identidade que a criança deve herdar dos seus 
ascendentes e transferir aos seus descendentes. 
O acesso à terra é também determinante para o 
direito à alimentação. 

Princípio nº 9 e 10: Ajudar a proteger 
as crianças afectadas por situações de 
emergência/ Apoiar acções comunitárias 
e governamentais que protejam e façam 
cumprir os direitos das crianças

O princípio No 9 é particularmente relevante 
para a realidade moçambicana, um país cuja 
vulnerabilidade a calamidades naturais é elevada 
pela fraqueza das instituições em responder 
de forma holística aos desafios impostos pela 

natureza. Além das cheias e secas, acrescenta-se 
à vulnerabilidade moçambicana aos efeitos da 
mudança climática no qual se posiciona no topo 
dos mais afectados a nível global.     

Uma situação de emergência cria as condições 
para o abuso, violência e negligência sobre a 
criança, podendo tornar-se mais crítico quando 
ela já está vivendo num desses ambientes. 
Na maior parte dos casos, na realidade 
moçambicana, a emergência aumenta os riscos 
sobre o bem-estar da criança, sendo por isso 
necessária toda a intervenção de forma imediata. 
Existe no país a Lei n.o 15/2014, de 20 de Junho 
que estabelece o regime jurídico de gestão de 
calamidades. Neste instrumento, não se limita a 
participação de actores do sector de negócios, 
pelo contrário, o seu envolvimento é relevado. 

No princípio No 10, quando se analisa o quadro 
legal, nota-se a ausência de um instrumento 
específico que oriente a responsabilidade 
social das empresas, e em particular, as acções 
relacionadas à criança. Encontramos somente a 
Política de Responsabilidade Social e Empresarial 
para a Indústria Extractiva de Recursos Minerais, 
que como o nome diz, focada na indústria 
extractiva, contudo não consegue captar os 
limites mínimos que este sector pode contribuir 
para o bem-estar das comunidades e da criança 
em particular.      
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Tabela 1: Quadro Legal sobre os PEDC

No Princípio Legislação Instituição e Política

1

Assumir sua responsabilida-
de de respeitar os direitos das 
crianças e se comprometer a 
apoiar os direitos humanos 
das crianças

Constituição da Repú-
blica de Moçambique 
(CRM), Lei de Promoção 
e Protecção dos Direitos 
da Criança

Ministério da Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos (MJACR) (Plano Nacional 
de Acção sobre Negócios e Direitos Huma-
nos e Plano Nacional sobre Direitos Huma-
nos) e Ministério do Género, Criança e Acção 
Social (MGCAS) (Plano Nacional de Acção 
para a Criança), Federações e Associações 
Empresariais – CTA (Confederação das Asso-
ciações Económicas de Moçambique), ACIS, 
Instituto de Directores de Moçambique (IoD-
mz)

2

Contribuir para a eliminação 
do trabalho infantil, inclusive 
em todas as actividades em-
presariais e relações comer-
ciais

Lei de Promoção de Pro-
tecção dos Direitos da 
Criança; Lei do Trabalho

Ministério do Trabalho, Emprego e Seguran-
ça Social (MITESS) (Política sobre Emprego, 
Plano Nacional de Acção de Combate às 
Piores Formas de Trabalho Infantil), Asso-
ciações e Federações Empresariais

3
Proporcionar trabalho decen-
te para os jovens trabalhado-
res, seus pais e cuidadores; 

4

Assegurar a protecção e a 
segurança das crianças em 
todas as actividades e instala-
ções empresariais

Lei de Promoção de Pro-
tecção dos Direitos da 
Criança

Ministério do Turismo, Ministério das Obras 
Públicas e Habitação – Administração Nacio-
nal de Estradas (ANE)

5

Assegurar que seus produ-
tos e serviços sejam seguros 
e, por meio deles, procurar 
apoiar os direitos das crianças

Lei de Defesa do Consu-
midor; 

Código de Comercializa-
ção dos Substitutos do 
Leite Materno - Diploma 
Ministerial n.º 129/2007, 
de 3 de Outubro

Código de Publicidade

Ministério da Indústria e Comércio – Instituto 
Nacional das Actividades Económicas

6

Usar ferramentas de marke-
ting e publicidade que 
apoiem e respeitem os direi-
tos das crianças
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7

Respeitar e apoiar os direitos 
das crianças em relação ao 
meio ambiente, à aquisição e 
ao uso de terras 

Lei de Terras, Lei do Am-
biente, Lei de Florestas 
e Fauna Bravia, Lei de 
Minas e seus respectivos 
regulamentos 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural (MITADER)

8
Respeitar e apoiar os direitos 
das crianças em suas estraté-
gias de segurança

Lei e Regulamento que 
Veda o Acesso de Meno-
res a Lugares Públicos e 
de Diversão Nocturna; 
Lei sobre o Tráfico, em 
Particular Mulheres e 
Crianças 

Ministério do Interior, Federações e Associa-
ções Empresariais da Área de Segurança Pri-
vada – Associação de Empresas Moçambica-
nas de Segurança Privada

9
Ajudar a proteger as crianças 
afectadas por situações de 
emergência

Lei n.º 15/2014, de 20 de 
Junho – Regime Jurídico 
de Gestão de Calamida-
des 

Ministério de Administração Estatal – Institu-
to Nacional de Gestão de Calamidades 

10

Apoiar acções comunitárias 
e governamentais que prote-
jam e façam cumprir os direi-
tos das crianças

Política de Responsabili-
dade Social Empresarial 
para a Indústria Extracti-
va de Recursos Minerais  

Ministério dos Recursos Minerais e Energia 
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Nos diferentes sectores de actividade de negócio 
em Moçambique são identificadas as seguintes 
evidências que põem em causa o bem-estar 
da criança: Inexistência de Código de Conduta 
sobre Direitos Humanos e Políticas de Protecção 
à Criança no Sector de Negócios, Poluição 
Ambiental, Reassentamentos, Fiscalização às 
Empresas contra o Trabalho Infantil e outros 
fenómenos originados pelo Sector de Negócios 
que geram o abuso, violência e negligência 
sobre a criança associada à carga horária dos 
pais, ausência de espaços de lazer para crianças e 
casamentos prematuros. 

Inexistência de Código de Conduta sobre 
Direitos Humanos e Políticas de Protecção 
à Criança no Sector de Negócios

A inexistência de um código de conduta sobre 
direitos humanos e políticas de protecção à 
criança no sector de negócios expõe a criança 

ao abuso, violência ou negligência ao longo da 
cadeia de valor de um serviço ou produto de 
uma determinada empresa, pública ou privada. 
Um código de conduta sobre direitos humanos, a 
nível da empresa, ou uma política de protecção à 
criança no sector de negócios estabelecida pelo 
governo podem ajudar a proteger a criança. Por 
exemplo, para males como o abuso sexual, este 
instrumento pode obrigar o trabalhador, sazonal 
ou permanente, a não entrar em contacto com a 
criança, especialmente a rapariga. As evidências 
mostram que são registados casos de abuso 
sexual e gravidez em áreas onde as empresas 
operam, com particular enfâse às grandes 
empreitadas. 

Um código de conduta liga directamente o 
bem-estar da criança à empresa. Na situação 
descrita no parágrafo acima, a empresa pode 
responsabilizar-se para que seja dado o devido 
encaminhamento legal. A inexistência de 
código de conduta e políticas de protecção à 

3. As evidências
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criança tem como efeito sistémico fenómenos 
que põem em causa a criança, como o caso 
da prostituição infantil. Evidências relatam o 
surgimento da prostituição infantil sobretudo 
em áreas onde operam as grandes empresas. 
Meninas são aliciadas pelos seus trabalhadores 
para manterem relações sexuais em troca de 
dinheiro. Na maior parte dos casos, tal relação 
sexual resulta na transmissão do HIV/SIDA, já que 
o não uso do preservativo é uma condição para a 
consumação do acto. 

A página seguinte apresenta a Caixa 1 que 
descreve de forma detalhada os efeitos que 
as grandes empreitadas, seja por empresas 
públicas ou privadas, têm sobre o bem-estar 
da criança e os efeitos sistémicos a nível das 
comunidades. Trata-se da construção da ponte 
sobre o Rio Zambeze entre Caia e Chimuara, no 
centro do país. Neste caso, foi possível reduzir 
os efeitos adversos desta empreitada graças 
ao estabelecimento de um código de conduta 
e acções paralelas. Isto foi resultado de uma 
advocacia liderada pela Save the Children e a ANE. 

Caixa 1:

Efeitos da Inexistência de um Código de 
Conduta – Caso da Construção da ponte 
Caia-Chimuara 

As raparigas locais primeiro vêm para a 
área do rio para ajudar as meninas mais 
velhas fazendo pequenos trabalhos, mas 
eventualmente elas acabam imitando 
as meninas mais velhas e também 
fazem sexo. “Muitas meninas são daqui. 
Durante o dia, algumas delas vão para a 
escola e à noite elas vêm aqui para fazer 
a vida” (Testemunho de um professor de 
uma escola primária em Chimuara). Um 
empresário em Chimuara admitiu lucrar 
com prostituição infantil como dono de 
uma barraca, explicou que existem 14 
meninas trabalhando permanentemente 
como prostitutas ao longo do lado 
Chimuara do rio, e que elas são geralmente 
de fora da área. No entanto, ele continuou 
dizendo: “Há outro lugar pouco antes do rio 
em Chimuara, apenas algumas centenas 
de metros de distância, onde meninas 
e mulheres construíram suas próprias 
cabanas e estão fazendo trabalho de sexo 
lá. Existem cerca de 14 entre 15 e 35 anos de 
idade”. Na pesquisa do Save the Children, 
foi revelado que as meninas e mulheres 
jovens que se envolvem na prostituição 
em Caia e Chimuara têm um complexa 
rede sexual envolvendo múltiplos 
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parceiros, incluindo relacionamentos 
transnacionais e não transnacionais. 
Aqueles que vão na idade de 14 a 20 não 
falam muito abertamente sobre ganhar 
dinheiro com a prostituição, mas falam 
sobre os relacionamentos que têm com 
os caminhoneiros e outros motoristas. As 
meninas mais velhas entre 20 e 25 anos 
falam abertamente sobre como conseguir 
dinheiro em troca de sexo. A implicação 
de ter “relacionamentos” com motoristas 
é que uma menina barraca muda 
frequentemente de parceiros. Quando seu 
“amante” desaparece, ela tem de encontrar 
outro para substituí-la, a fim de sustentá-
la. Algumas dessas garotas esperam um 
dia vir a encontrar um motorista com que 
se vai casar, e levá-la para cidades como 
Beira, Quelimane ou tão longe quanto 
Maputo. Uma menina morando em uma 
barraca descreveu seu relacionamento 
com um motorista amante que vive em 
Nhamatanda. Ele frequentemente passa 
através de seu carro. Queremos casar e nos 
mudar para a Beira. “Eu quero uma casa 
de pedra, não assim barraca onde a água 
entra quando chove. Eu agora tenho um 
celular”.

In: Save the Children (2006)

Poluição Ambiental
As evidências mostram que boa parte das 
empresas, sobretudo no sector industrial, 
não seguem comportamentos ambientais 
adequados. Sobre a criança, o resultado 
imediato se observa sobre a sua saúde gerando 
consequências para um desenvolvimento são e, 
em casos extremos, a morte. São relatados casos 
de problemas relacionados ao desenvolvimento 
fisiológico da criança e doenças ligadas ao 
cancro da pele em diferentes cantos do país. 
As doenças sobre a criança originadas pela 
poluição não são na sua maioria familiares ao 
mapa epidemiológico de Moçambique, sendo 
por isso um desafio acrescentado a já um frágil 
sistema de saúde, em termos de infra-estruturas, 
recursos humanos, materiais e financeiros. A 
poluição ambiental tem como resultado 
a violação do direito à saúde e bem-estar, 
direito de viver num ambiente são e saudável, 
direito à alimentação, entre outros.

Problemática dos Reassentamentos
Os reassentamentos afectam directamente 
o bem-estar da criança quando deslocam 
comunidades para ambientes hostis ao seu 
desenvolvimento. Eles devem proporcionar 
habitação condigna para as famílias e garantir a 
segurança alimentar. Sobre esta última, na maior 
parte dos casos as famílias são deslocadas para 
áreas com terra estéril causando fraca produção 
agrícola. O seu impacto é maior em famílias 
chefiadas por menores e idosos, que devido à 
situação de vulnerabilidade e desequilíbrio na 
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balança do poder não estão em condições de 
reivindicar de forma efectiva os seus direitos, 
especialmente os relacionados ao acesso a 
terra. Os reassentamentos mal-organizados 
violam uma série de direitos com destaque 
aos seguintes direitos: direito à saúde e bem-
estar, direito ao saneamento do meio, direito 
à educação, direito à   alimentação, direito ao 
lazer e a brincar (incluindo habilidades para a 
vida) entre outros.

“Quando apresentamos reclamações à 
empresa VALE, esta diz: “perguntem ao 
vosso governo; e quando nos aproximamos 
a representantes do governo, estes dizem: 
“vocês não são nossos, vocês são da 
oposição”, disseram alguns declarantes, 
recebendo apoio da audiência. Na aldeia de 
Mwaladzi, cujo reassentamento foi feito por 
três empresas, Riversdale, Rio Tinto e ICVL, 
o cenário se agrava, pois a distância para a 
escola é, com efeito, longa, as crianças e os 
jovens são obrigados a percorrer cerca de 10 
km, até Cateme, onde há a escola secundária 
mais próxima. Sem meios de transporte 
fiáveis e acessíveis, a situação complica-se 
ainda mais devido a riscos de assalto pelo 
caminho, por parte de malfeitores. Devido 
a estes constrangimentos, a equipa de 
pesquisa do SEKELELANI apurou que perto 
de setenta crianças abandonaram a escola 
em Mwaladzi, prevendo-se que o número 
venha a subir, pelo facto de nada estar a ser 
feito para inverter este cenário. “Mesmo na 
escola primária tem problema, às vezes os 
professores dão aula e outras vezes não”, 
disse Sérgio Tomás, um dos participantes 
do workshop. Na aldeia de reassentamento 
de Mwaladzi, a Narração de Sofrimento 
de Comunidades reassentadas em 11. A 
empresa indiana ICVL pretende oferecer 
bicicletas a cada aluno, como forma de 
minimizar o problema de transporte; 
contudo, segundo a comunidade, essa 
não é solução mais apropriada, pois as 
bicicletas podem atrair malfeitores, que vão 
assaltar as crianças ao longo do percurso 

Caixa 2:

Efeitos do Reassentamento sobre 
a Criança – Caso de Comunidades 
Reassentadas em Tete

“O futuro das nossas crianças está em 
risco”, disseram, nos seus depoimentos, 
diferentes participantes, representando 
diferentes localidades, reclamando que 
não existem escolas nas suas zonas de 
residência. Este clamor soou mais alto, do 
lado das comunidades de “25 de Setembro”, 
Mwaladzi, Catete e Nchenga, que têm 
as escolas muito distantes da zona de 
habitação. Não raro, nos seus depoimentos, 
as comunidades acusam o Governo de 
falta de sensibilidade ou solidariedade 
para com os seus problemas. Em certa 
ocasião, alguns participantes reparam que 
no Bairro 25 de Setembro, onde residem 
famílias reassentadas pela empresa Vale, 
não há escola” porque o governo impediu 
sua construção”, aparentemente porque 
o número de alunos não a justificaria. 
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entre Mwaladzi e Cateme. Outro perigo 
para as raparigas é a violação sexual. 
“Quando os nossos filhos e jovens não vão 
à escola, não há esperança de que teremos 
desenvolvimento. Isso contribui para o 
aumento da criminalidade, casamentos 
prematuros e baixa qualidade de vida. O 
futuro das nossas comunidades, a continuar 
assim, é incerto, pelo risco do aumento do 
número de pessoas analfabetas”

In: A Minha Voz (2015)

Trabalho Infantil
Em Moçambique, ainda se verifica uma enorme 
fraqueza das instituições de protecção a criança; 
desde o sector da justiça, trabalho e acção social 
para responderem de forma efectiva ao fenómeno 
do trabalho infantil. Por exemplo, ainda são muito 
poucas as fiscalizações holísticas e rotineiras às 
empresas, contribuindo para a prevalência de 
números altos do trabalho infantil e também da 
desistência escolar. Em paralelo à ineficiência 
institucional, as famílias também são promotoras 
desta prática quando usam a criança como fonte 
de sustento e sobrevivência. Por exemplo, em 
muitos casos elas são a principal mão-de-obra 
na produção agrícola, especialmente culturas de 
rendimento, muitas delas nocivas à sua saúde, 
como o caso do tabaco.

Caixa 3:

Um Olhar sobre as Estatísticas e Quadro 
Legal sobre Trabalho Infantil 

Os dados do Inquérito sobre o Orçamento 
Familiar (IOF) indicam uma taxa de 
emprego de 12,6% no 4º trimestre de 
2016 entre crianças dos 5 aos 17 anos. 
Analisando os dados por sexo, nota-se que 
há mais trabalho infantil entre meninos 
(13,3%) do que entre as raparigas (11,9%). 
Em termos geográficos, as províncias 
de Tete e Cabo Delgado apresentam as 
taxas mais elevadas, com 23,5% e 18,8%, 
respectivamente. As taxas mais baixas 
estão na Cidade de Maputo (2,2%) e na 
Província de Maputo (3,8%) (INE: 28: 2016). 
Um olhar sobre estes números revela que 
as duas províncias mais afectadas por 
esta problemática são as que receberam, 
nos últimos anos, os maiores volumes de 
investimento na indústria extractiva. 

O país adoptou o Plano Nacional de Acção 
de Combate às Piores Formas de Trabalho 
Infantil que poderá reduzir as lacunas 
existentes na legislação nacional. Um 
olhar sobre este instrumento mostra que 
o combate contra o trabalho infantil tem 
ainda uma perspectiva de sensibilização 
e não punitiva. No quadro legal, neste 
instrumento, prevê-se a formação de 
magistrados, subentendendo-se então a 
razão da inexistência de uma perspectiva 
de acompanhamento legal dos casos. Ainda 
na dimensão de aplicação da lei, boa parte 
das inspecções feitas pelas autoridades do 
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trabalho a esta matéria tem um carácter 
educacional. A ausência de mecanismos de 
enforcement deve também estar associada 
a reduzida capacidade das instituições 
governamentais e outros actores para 
identificar e agir sobre a questão do 
trabalho infantil.  

Adaptado de: INE (2016) e Conselho de 
Ministros (2017)  

A Voz das Crianças – Evidências de 
Adolescentes da Cidade e Província 
de Maputo Na Indústria Alimentar e 
Participação da Criança
«Uma fábrica de pão em Bobole tinha uma agulha 
dentro do pão por sorte que a criança não comeu 
o pão. Depois disso o pai da menina foi falar com o 
dono da padaria». Este trecho é parte de muitas 
declarações feitas pelas crianças que retratam 
o cenário que se vive na indústria alimentar 
em Moçambique, especialmente aquelas que 
fornecem alimentos desenhados especialmente 
para o público infantil. Dentre elas, destacam-
se as fábricas de pipocas que vendem estes 
produtos fora do prazo, segundo as crianças 
consultadas. Além deste grupo, elas mencionam 
os diferentes tipos de doces e sumos existentes 
no mercado, disponível para elas, como sendo 
potencialmente prejudicais pelos elevados níveis 
de açúcar e a forma como são manuseados. 

Em termos de participação, elas não mencionam 
nenhum tipo de consulta comunitária 
organizada por uma empresa para auscultar os 

desafios da comunidade, no geral, e da criança, 
em particular, resultantes dos negócios da 
empresa. O número de crianças auscultadas não 
pode ser considerado como suficientemente 
representativo, mas reflecte o contexto geral de 
inexistência de um canal de comunicação entre 
os detentores de direitos e os detentores do 
poder, comunidades, governo e empresas. 

Outros Fenómenos Originados pelo 
Sector de Negócios que geram o 
Abuso e Violência contra a Criança: 
Carga Horária, Espaços de Lazer e 
Casamentos Prematuros
Neste grupo, destaca-se a carga horária sobre 
o trabalhador e transferências que retiram à 
criança o direito à infância e ao crescimento 
num ambiente são e saudável. Outro fenómeno 
relacionado a este é a ocupação de espaços 
de lazer da criança pelas empresas. Muitos 
destes espaços que contribuem para o seu 
desenvolvimento físico e psicológico estão 
sendo ocupados para dar lugar a negócios 
e outras actividades não empresariais. Os 
casamentos prematuros podem também estar 
associados aos negócios. As empresas são 
implantadas em zonas onde os ritos de iniciação 
são um dos marcos da identidade cultural das 
comunidades. As meninas, nestas zonas, são 
incentivadas a casaram-se com os trabalhadores, 
maior parte deles sazonais, que oferecem maior 
dote por auferirem rendimentos elevados.
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Os factos relatados no capítulo anterior estão 
ocorrendo um pouco por todo o país e em 
diferentes áreas. O presente capítulo, de acordo 
com a metodologia seleccionada, define 
estratégias de engajamento através de diferentes 
tipos de intervenções que podem ser levadas a 
cabo pelas diferentes organizações da sociedade 
civil e outros actores não-estatais e estatais.

Inexistência de Código de Conduta 
sobre Direitos Humanos e Políticas 
de Protecção à Criança no Sector de 
Negócios
A inexistência de uma legislação específica que 
ligue as empresas aos direitos humanos no geral, 
e da criança em particular, é uma lacuna que 
inibe estas instituições de se responsabilizar 
pelos impactos adversos à criança, causados de 
forma voluntária ou não. Neste sentido, deve-se 
estabelecer um código de conduta ou um outro 
instrumento, de base nacional, em forma de lei, 

que obrigue a empresa a respeitar os direitos 
humanos. É também necessário adoptar um 
instrumento de fiscalização deste mesmo código 
para aferir o grau do seu cumprimento. 

O código de conduta deve basear-se nos padrões 
internacionais sobre negócios e direitos humanos, 
que sublinham o estabelecimento de formas de 
avaliação contínua sobre o impacto nos direitos 
humanos e mecanismos de reparação. Uma vez 
adoptado, é determinante a sua apropriação 
pelas empresas, governo e comunidades. Para 
tal recomenda-se a sensibilização do público 
interno das empresas que actuam em áreas 
com maiores riscos de violência aos direitos da 
criança, incluindo ao longo das suas cadeias 
de valor. A comunidade também deverá ser 
sensibilizada para que tenha conhecimento das 
suas responsabilidades nas práticas e fenómenos 
relacionados ao abuso sexual, à prostituição 
infantil, gravidez precoce, entre outros que 
podem ser intensificadas pelas empresas. 

4. As ligações
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Trabalho Infantil
O trabalho infantil é uma prática difícil de 
eliminar, uma vez que é fomentada por boa 
parte das famílias moçambicanas. Neste 
ambiente, a criança é incentivada a trabalhar 
na plantação de uma determinada empresa ou 
em um outro sector. Neste sentido, a primeira 
intervenção é incidir sobre a comunidade, com 
diferentes formas de consciencialização para 
que entendam que investimento na educação 
é a melhor estratégia para garantir um futuro à 
criança, sobretudo à rapariga. 

A nível institucional é necessário que se faça 
monitoria através de relatórios que detalham o 
impacto do trabalho infantil, nas empresas, sobre 
o bem-estar da criança. Desta forma, é possível 
sensibilizar diferentes audiências, sobretudo o 
sector de negócios. Uma outra audiência poderá 
ser o sector responsável pela fiscalização das 
empresas a nível do governo. 

Nas poucas acções de fiscalização do governo 
contra o trabalho infantil nota-se a ausência 
da comunidade, primeiro porque parte dela 
promove esta prática e segundo porque 
simplesmente não há o seu envolvimento neste 
combate. É importante assegurar a participação 
das comunidades por serem conhecedoras da 
realidade local. 

Outro actor que deve necessariamente 
estar incluso é a criança. Ela deve estar 
consciencializada do impacto que esta prática 
tem sobre ela, para que não somente ela, mas 

outras crianças não vejam o trabalho como 
melhor opção que a escola. Uma criança 
consciencializada é um veículo de transmissão 
de informação para outras e é capaz de 
identificar e reportar casos de trabalho infantil 
e outras situações de violação de direitos da 
criança. 

Problemática dos Reassentamentos
A advocacia sobre os reassentamentos deve 
garantir que este tipo de processos respeite 
os direitos humanos e da criança. O primeiro 
esforço, a nível institucional, é reforçar e clarificar 
o papel das comissões de reassentamento. 
A legislação não é clara se a comissão de 
reassentamento tem um poder para dar 
pareceres, se as condições estão estabelecidas 
para que se realize ou apenas tem uma função 
de auscultar as comunidades afectadas. Da 
mesma forma, a CNDH e as organizações da 
sociedade civil devem ter uma representação 
de modo a garantir que os interesses da 
comunidade e da criança sejam tomados em 
conta.  

Na legislação sobre reassentamentos é ainda 
indicado um padrão mínimo de casas que não 
se adequa à realidade moçambicana. E cada 
tipo de habitação, mesmo se estabelecido 
um padrão mínimo, deve ser adaptada à 
realidade de cada comunidade. Para as famílias 
chefiadas por crianças deve estabelecer-se um 
programa especial de modo a garantir que o 
reassentamento não piore ainda mais as suas 
degradantes condições de vida.  
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As zonas reassentadas devem incluir espaços 
amigos da criança para o seu desenvolvimento 
são. Deve-se prever também a existência de 
básicas instituições públicas:  polícia, escola e 
hospital com serviços integrados que tenham 
em conta a situação da criança.Este tipo 
de instituições devem instalar-se antes do 
reassentamento. 

Presentemente, a legislação sobre 
reassentamentos resume-se a um decreto, que 
deve ser transformado numa lei específica com 
um regulamento. Em termos institucionais, 
recomenda-se a advocacia para que este assunto 
seja liderado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro. 
A nível provincial, a extensão de liderança deve 
ser o Gabinete do Governador, seguindo a 
mesma estrutura a nível distrital. Além disso, a 
participação das OSC é obrigatória. 

Poluição Ambiental
A poluição ambiental é sem dúvidas o fenómeno 
com mais impacto directo sobre a vida criança, 
protagonizada pelas empresas. Diferentemente 
do respeito pelos direitos humanos e da criança, 
já existe uma legislação e conhecimento por 
parte das empresas da necessidade de respeito 
pelo meio ambiente, embora a realidade seja 
contrária. Como estratégias de intervenção, é 
necessário reforçar as medidas de fiscalização 
aumentando o seu número e frequência, 
sobretudo nas indústrias que causam maior 
risco. A fiscalização não deve ser paliativa, mas 
sim rotineira. 

As instituições com as atribuições necessárias 
para efectuarem a fiscalização às instalações 
industriais e outros sectores de negócios 
potencialmente prejudiciais ao ambiente e à 
criança podem permanecer rígidas para fazer 
o devido seguimento. Para tal, é necessário 
o estabelecimento de um instrumento legal 
associado a uma base de dados que obrigue a 
este tipo de fiscalização rotineira. 

Da mesma forma que se propõe que a 
fiscalização sobre o trabalho infantil tenha 
a participação da comunidade, propõe-se a 
mesma fórmula para quando se trata da poluição 
ambiental. A comunidade deve ao menos ser 
ouvida durante a realização de inspecções 
ambientais, em especial à criança. 

A Voz das Crianças – Medidas a Tomar 
para Empresas não Amigas da Criança
Perguntou-se às crianças sobre o que deve 
ser feito às empresas que violam os direitos 
da criança? Em resposta, elas afirmaram 
que fosse necessário «denunciar este tipo de 
empresas para que o governo faça a justiça pelas 
crianças». O trecho acima levanta dois pontos: 
que para a criança, o governo é como um pai, 
responsável por garantir a protecção dos seus 
direitos e interesses; e, em segundo, fica a 
recomendação sobre o tipo de seguimento a 
ser dado, a justiça. Portanto, recomenda-se que 
independentemente do tipo de abuso, violência 
ou negligência cometida pela empresa, as 
instituições de justiça, procuradoria e tribunais, 
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tenham em consideração o interesse da criança 
de acordo com a legislação moçambicana. 

Outras afirmações em relação a este tipo de 
casos em que as empresas são uma ameaça ao 
bem-estar da criança são estas: para este tipo de 
caso devemos fechar a empresa porque este tipo de 
coisa não deve acontecer. 

Outros Fenómenos oriundos do 
Sector de Negócios que geram o 
Abuso e Violência contra a Criança: 
Carga Horária, Espaços de Lazer e 
Casamentos Prematuros
Dos três problemas, o primeiro já possui o 
encaminhamento legal devido à Convenção 
Nº182 sobre o Trabalho Condigno ratificada por 
Moçambique. Acções de advocacia podem ser 
desenvolvidas em parceria com o MITESS no 
contexto do Plano de Acção para a Eliminação 
das Piores Formas de Trabalho Infantil. Para o 
segundo ponto, uma estratégia de advocacia 
também pode ser feita com o envolvimento 
da Associação Nacional dos Municípios de 
Moçambique (ANAMM) para o estabelecimento 
ou respeito do guia de ocupação de espaços 
pelas empresas observando estritamente a 
protecção e promoção de direitos da criança.

E para o terceiro ponto pode ser adoptada a 
mesma estratégia em parceria com dois actores: 
o primeiro a nível das organizações pares da 
sociedade civil, a Coligação para a Eliminação de 
Casamentos Prematuros (CECAP) e o segundo 
com o MGCAS. O primeiro objectivo, com estas 

duas entidades, é de mudar o mind-setting 
para que se possa entender que os índices 
de casamentos prematuros, sobretudo em 
comunidades rurais, são também determinados 
pelas operações das empresas. Elas catalisam 
este fenómeno, cujo sentido de obrigatoriedade 
é elevado a partir do novo fluxo financeiro que 
surge na economia local. Isto acontece devido 
aos trabalhadores locais bem remunerados 
que aliciam os pais para casarem suas filhas ou 
convencendo a menina de que o casamento é 
um meio imediato para resolver os problemas 
gerados pela pobreza quando comparados com 
a educação. 

Como o resultado da ausência do argumento 
chave acima levantado verifica-se que na 
Estratégia Nacional para Eliminação de 
Casamentos Prematuros não se menciona o 
papel que os negócios estão a ter no aumento 
desta prática nas comunidades rurais. Uma 
leitura de todo o documento da estratégia revela 
que não é também mencionado o papel que as 
empresas podem desempenhar para eliminar 
esta prática nas comunidades onde operam. Por 
fim, as estratégias de seguimento para estes três 
desafios devem todas ter a participação activa 
das federações e associações empresariais. 
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Seguindo a abordagem Contexto, Evidências 
e Ligações, elaborou-se este documento guia 
que pretende ser uma ferramenta de apoio às 
OSC trabalhando na área da criança e não só, de 
modo a intervirem construtivamente na arena 
de negócios e direitos da criança. A metodologia 
seleccionada permitiu fazer uma construção 
do contexto, desafios e propostas de solução 
para um instrumento que ainda é “estranho” à 
realidade Moçambicana, os PEDC. Apesar deste 
desconhecimento, os negócios já são uma fonte 
de violação, abuso e negligência sobre a criança. 

Em termos do quadro legal e institucional 
verifica-se que os 10 PEDC estão em harmonia 
com a realidade jurídica moçambicana, 
porém ainda existem lacunas que devem ser 
preenchidas e ultrapassadas a partir de um 
conjunto de actividades de advocacia. A primeira 
e mais essencial tem que ver com o princípio No 
1, na qual as empresas devem-se comprometer 
em respeitar os direitos da criança. Este 
compromisso só pode ser materializado a partir 

do estabelecimento de um código de conduta, 
a ser observado a todos os níveis do negócio da 
empresa, desde os accionistas, trabalhadores, 
fornecedores, entre outros. Infelizmente, muito 
raras são as empresas que seguem este princípio. 
Um caso distinto é da ACIS que estabeleceu 
algumas cláusulas relacionadas ao respeito 
pelos direitos humanos no seu código de 
conduta, mas ainda é necessário perceber a sua 
operacionalidade.  

Associado ao estabelecimento de um código, 
deve ser também criado um mecanismo de 
comunicação e gestão da relação entre a 
empresa e a comunidade, incluindo a criança. 
O principal objectivo deste mecanismo é o 
de evitar a emergência de novas situações de 
violação, abuso e negligência sobre a criança 
praticadas pela empresa. O mesmo mecanismo 
serve também para que caso aconteçam, 
seja dado o devido seguimento, judicial ou 
extrajudicial. Uma vez que a realidade mostra 
que as empresas não adoptam nenhum destes 

5. Considerações Finais
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instrumentos, o ideal seria estabelecer uma 
legislação específica sobre esta matéria, que 
pode ter vantagens e desvantagens. 

Apesar destas, podem ser identificadas também 
forças no quadro legal e institucional. Por 
exemplo, Moçambique já possui um Plano de 
Acção para a Eliminação das Piores Formas 
de Trabalho Infantil, um documento que 
operacionaliza os diferentes instrumentos 
nacionais e internacionais adoptados pelo 
país referentes ao trabalho infantil. Um último 
ponto a destacar, relacionado ao quadro legal e 
institucional, é a janela de oportunidades que se 
abre com o fim do PNAC I (2006-2010) e o início 
de PNAC II (2013-2019). Quando observado, o 
PNAC II não identifica os negócios como fonte de 
violação dos direitos da criança. Como resultado, 
os outros instrumentos e políticas que procuram 
proteger os direitos da criança reproduzem o 
mesmo vício, que não é intencional. Por exemplo, 
a Estratégia de Combate aos Casamentos 
Prematuros olha a comunidade como sendo 
geradores e fomentadores desta prática. Em 
nenhum momento se presta atenção à catalisação 
desta prática numa comunidade através de 
operações de uma determinada empresa. 

Após o Contexto, foram apresentadas as principais 
Evidências do impacto dos negócios sobre o bem-
estar da criança. Foi primeiramente identificada 
a inexistência de um quadro legal, que impele as 
empresas a respeitarem a criança. O documento 
avança com exemplos concretos do resultado da 
ausência ou presença deste instrumento no sector 
das grandes empreitadas, com o caso concreto da 
construção da ponte sobre o Rio Zambeze entre 

Caia e Chimuara. Devido ao trabalho e parceria 
entre e a Save the Children e a ANE, o cenário 
desolador foi ultrapassado. Outra evidência 
trazida é relacionada ao trabalho infantil, no qual 
as estatísticas apontam para maior incidência 
deste fenómeno nas províncias que têm recebido 
maiores percentagens de investimento na 
indústria extractiva, Tete e Cabo-Delgado. 

O reassentamento e a poluição ambiental, 
gerados pelas grandes indústrias e não só, 
também estão na lista dos problemas que os 
negócios podem causar na criança. Procurou-
se também ouvir as crianças. Estas apontaram 
a indústria alimentar como um dos sectores 
de negócios mais problemáticos. Na cidade 
e província de Maputo, de onde as crianças 
consultadas são provenientes, as pipocas, 
pão, doces e outros produtos produzidos e 
consumidos especialmente pela criança são um 
verdadeiro atentado a sua saúde e crescimento.  

Este documento, seguindo a metodologia, 
termina com um capítulo intitulado Ligações. 
As evidências levantadas no capítulo anterior 
são discutidas neste em forma de estratégias de 
seguimento. É um capítulo normativo que se 
ocupa em propor como é que as organizações 
parceiras da sociedade civil podem intervir com 
as empresas e governo para ultrapassarem cada 
uma das questões levantadas. O documento, 
por fim, anexa uma Matriz de Intervenções que 
sintetiza os problemas levantados, as propostas 
de engajamento e avança com as instituições, 
leis e políticas, para facilitar a acção. Recordar que 
este Documento Guia é também válido para o 
governo!
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6.1. Matriz de Intervenções

Intervenção Políticas e Leis a In-
fluenciar 

Actores a Engajar
(Audiência ou Alvo)

Nível de 
Advocacia

Sector Turístico 

Código de Conduta sobre Direitos Humanos e da Criança

Estabelecimento de Código 
de Conduta de Base Nacio-
nal através de um decre-
to-lei. Neste documento, 
deverão ser definidos os 
mecanismos de monitoria, 
incluindo o estabelecimento 
de Comités de Gestão da 
Relação Empresa e Comu-
nidade

Constituição da Repú-
blica, Lei de Promoção 
e Protecção dos Direitos 
da Criança, Lei do Tra-
balho, 
Princípios Mestres das 
Nações Unidas sobre 
Negócios e Direitos 
Humanos, Comentário 
No 16 do Comité das 
Nações Unidas para os 
Direitos da Criança 

1ª Comissão da AR, CNAS, MJACR, 
MGCAS, Ministério da Cultura e 
Turismo, Ministério das Obras Pú-
blicas e Habitação, Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia, CTA, 
CND H, Parlamento Infantil, CCP 
C, Organizações Locais, Governo 
Local

Nacional 

Nacional, 
Provincial e 
Local 

6. Anexos
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Trabalho Infantil

Monitoria com relatórios 
que detalham o impacto do 
trabalho infantil, das empre-
sas, sobre o bem-estar da 
criança dentro do Grupo de 
Trabalho de Monitoria do 
Plano de Acção para a Elimi-
nação das Piores Formas de 
Trabalho Infantil 

Lei de Promoção e Pro-
tecção dos Direitos da 
Criança, Lei do Trabalho, 
Programa Internacio-
nal para a Eliminação 
das Piores Formas de 
Trabalho Infantil, Plano 
Nacional de Acção para 
a Eliminação das Piores 
Formas de Trabalho In-
fantil e Lei do Trabalho

Grupo de Trabalho sobre Princí-
pios Empresariais e Direitos da 
Criança, MITESS, MGCAS, CND H
PGR e 1ª Comissão da Assembleia 
da República

Nacional

Provincial

Local 

Desenvolver acções de 
protecção da criança vítima 
do trabalho infantil tendo 
em conta o sistema de refe-
rência

OSC, MGCAS, MITESS

Reassentamentos

Engajamento com outros 
fóruns da sociedade civil 
especializados na temática 
de reassentamento 

Constituição da Repú-
blica, 

Lei de Promoção e Pro-
tecção dos Direitos da 
Criança,

Decreto-lei sobre Reas-
sentamentos, Decre-
to-lei sobre Consultas 
Comunitárias 

Grupo de Trabalho sobre Princí-
pios Empresariais e Direitos da 
Criança 

Nacional

Produção periódica de rela-
tórios para gerar evidências 
e estabelecimento de meca-
nismos de comunicação 

Capacitação das comunida-
des para saberem intervir na 
problemática sobre os reas-
sentamentos 

Revisão da legislação sobre 
reassentamentos para a in-
clusão dos direitos especiais 
(direitos da criança e das 
gerações vindouras)

Gabinete do Primeiro-ministro, 
1ª Comissão da Assembleia da 
República, Comissão Nacional de 
Direitos Humanos, MGCAS
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Poluição Ambiental 

Treinar os membros das co-
munidades, incluindo crian-
ças, para serem capazes de 
medirem os níveis de po-
luição do ar e da água (ex-
periências de alguns países 
Africanos, como o Quénia, 
onde os líderes comunitários 
de comunidades vizinhas de 
minas são equipados com 
aparelhos de medição de ní-
vel de poluição)

Decreto no11/2006 so-
bre Inspecção Ambien-
tal e Política Nacional 
do Ambiente 

MITADER, CND H, Federações e As-
sociações Empresariais do Sector 
da Indústria Extractiva, 5ª Comis-
são da Assembleia da República

Nacional 

Estabelecimento de uma 
base de dados de sectores 
de alto risco e planos de 
seguimento

Voz da Criança 

Treinamento a jovens e ado-
lescentes em escolas e ou-
tras instituições sobre PEDC

Plano Nacional de Ac-
ção para a Criança - Ja-
nela única de oportuni-
dade. Este documento 
expira em 2019. Advo-
cacia pode ser feita para 
que o PNAC III compor-
te esta componente 

OSC, MGCAS, MJACR, Associa-
ções e Federações Empresariais, 
Procuradoria-Geral da República 
e Comissão Nacional de Direitos 
Humanos

Nacional 

Identificação e Premiação de 
Boas Práticas Empresariais 

Treinamento das organiza-
ções que trabalham na área 
da criança para que sejam 
capazes de encaminhar ao 
sistema de referência, casos 
de denúncias, pelas crianças 
e não só, de violação de seus 
direitos pelas empresas
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Carga Horária, Espaços de Lazer e Casamentos Prematuros

Inclusão da problemática 
de carga horária dos pais e 
tutores no Plano de Acção 
para a Eliminação das Piores 
Formas de Trabalho Infantil

Programa Internacio-
nal para a Eliminação 
das Piores Formas de 
Trabalho Infantil, Plano 
Nacional de Acção para 
a Eliminação das Piores 
Formas de Trabalho In-
fantil e Lei do Trabalho

OSC, MGCAS, MJACR, MITESS, CTA, 
PGR e C N DH, CECAP NacionalAdvocacia em torno da 

ANAM para ocupação dos 
espaços de negócios tendo 
em consideração os direitos 
da criança

Planos de Desenvolvi-
mento Urbano de cada 
Município

Estudo que relaciona a prá-
tica dos casamentos pre-
maturos as operações das 
empresas e advocacia com 
diferentes actores

Estratégia Nacional para 
a Eliminação do Traba-
lho Infantil e seu Meca-
nismo Multissectorial

Caro Amigo e Amiga, 

A Rede da Criança está a desenvolver um estudo 
com o objectivo de saber como é que os negó-
cios afectam a vida da criança. Negócio refere-se 
às actividades de uma determinada empresa, 
pública ou privada, nacional ou internacional, 
mas que esteja, no momento, a operar em Mo-
çambique. Estas empresas podem-se localizar 
em diferentes sectores, desde minas, construção 
de estradas e pontes, empresas de segurança 
privada, e muitas outras!

Neste sentido, gostaríamos de ter a tua contri-
buição de modo a que a voz das crianças esteja 
presente neste estudo. O estudo será depois 
usado pela Rede da Criança e outras organiza-
ções que trabalham em prol da criança para ne-
gociar com o governo e as empresas de modo a 
se tornarem amigas da criança. Não é necessário 
identificar-se. Basta, apenas, responder às ques-
tões. Pode levar o tempo necessário, isto não é 
um teste!

Obrigado!

6.2. Questionário de Consulta às Crianças
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Nível da Comunidade 

1. Quais são as empresas (fábrica, farmácia, clínica privada, hotel) que operam na sua comunidade – 
casa, escola ou mesmo dos amigos? (Se puderes, podes indicar o nome de ou das empresas) 

2. Já receberam algum tipo de apoio da empresa? 

3. A empresa já alguma vez procurou organizar um encontro com os pais, encarregados de educa-
ção, ou mesmo com as crianças da comunidade? 

4. Já recebeu algum tipo de apoio da empresa numa situação de emergência (chuvas, seca, incêndio 
ou um outro fenómeno)? 

5. Já soubeste de algum tipo de caso em que a empresa violou o direito de uma ou mais crianças? Se 
sim, sinta-se livre em explicar como isso aconteceu. 
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Nível Nacional 

6. No geral, o que achas das empresas em Moçambique, elas são amigas das crianças? 

7. Conheces algum caso a nível nacional em que uma empresa violou um direito da criança? Se sim, 
sinta-se livre em explicar. 

8. De forma contrária, Conheces algum caso a nível nacional em que uma empresa apoiou para o 
bem-estar da criança? Se sim, sinta-se livre em explicar. 

9. Para as empresas que violam os direitos da criança, o que pode ser feito para melhorar esta situação?

10. Neste espaço, podes acrescentar livremente qualquer informação que achares relevante. 
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7. Referências 
Informantes Chave

•	 Ferrão, Páscoa Sumbana – Directora 
Nacional Adjunta da Criança – MG-
CAS. Entrevistada no dia 18 de Maiona 
Cidade de Maputo. 

•	 Monteiro, Marçal – Gestor Sénior de 
Advocacia e Comunicação – Save the 
Children. Entrevistado no dia 21 de Mar-
ço de 2018 na Cidade de Maputo. 

•	 Macassar, Albachir – Director Nacional 
de Cidadania e Direitos Humanos– 
MJACR/DNDHC. Entrevistado no dia 11 
de Abril de 2018 na Cidade de Maputo.

•	 Nahe, Luís Bitone – Presidente da Co-
missão Nacional de Direitos Humanos 
– Comissão Nacional de Direitos Huma-
nos. Entrevistado no dia 23 de Março na 
Cidade de Maputo. 
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