
Senhora Directora, 
 
Minhas Senhoras, meus Senhores, caros amigos, 
 
Estou muito feliz em estar entre vós e no entanto o 
assunto de que vou falar é bastante sério. 
 
A violência infligida às mulheres é um flagelo. É um 
flagelo em França, é um flagelo em Moçambique, é um 
flagelo no mundo inteiro. 
 
Pelo menos uma em cada três mulheres no mundo é 
espancada, abusada sexualmente ou de outra forma 
maltratada durante a sua vida. 
 
Uma em cada cinco mulheres será vítima de violação ou 
de tentativa de violação durante a sua vida. 
 
De acordo com dados do Banco Mundial, a violação e a 
violência conjugal representa para uma mulher com 
idade entre 15 a 44 anos, um risco maior do que o 
cancro, maior do que os acidentes de viação, maior que 
a guerra e a malária juntas. 
 
A violência contra as mulheres devasta indivíduos, 
seres humanos antes de mais nada, é claro! 
 

Ela também destrói as crianças, primeiras vítimas 
colaterais.  
E ao fazê-lo, destrói famílias.  
 
Ora, a família é a base de qualquer sociedade. Cada 
indivíduo, homem, mulher, criança, é primeiramente 
definido no que diz respeito à sua família. Portanto, não 
é possível imaginar que uma sociedade possa estar em 
paz e desenvolver-se se a família não for um refúgio de 
paz.  
 
Se a célula de base que é a família sofre, é o corpo social 
inteiro que está doente. 
 
A violência contra as mulheres é um flagelo. É um 
flagelo, mas não é inevitável. Eu acredito, a França 
acredita, vocês acreditam também nisso. 
 
Vocês acreditam nisso e vocês agem. As campanhas de 
sensibilização que realizam junto de associações e 
líderes comunitários, o trabalho de mediação que 
levam a cabo, o atendimento das vítimas que vocês 
efectuam e as formações profissionais que 
implementaram são acções essenciais para se prevenir 
contra a violência, acompanhar as vítimas, ajudá-las a 
reconstruírem-se e dar-lhes a oportunidade de 
recomeçar na vida. 



 
Por todo esse magnífico trabalho e por todo o vosso 
empenho, quero felicitá-los calorosamente. 
 
Estou muito satisfeito que a França esteja ao vosso lado 
já há mais de dois anos. Nós apoiámos, em 2015, o 
projecto da campanha de sensibilização, o trabalho de 
mediação e a organização da resposta institucional que 
o "Núcleo de Associações Femininas da Zambézia" 
(NAFEZA) nos havia apresentado.   
 
Uma vez mais, desejo prestar uma homenagem sincera 
ao vosso trabalho e elogiar a excelente coordenação 
entre as diferentes associações através do NAFEZA 
 
 
Para terminar, formulo o voto de que todas essas 
acções não mais sejam necessárias amanhã pois isso 
significaria o fim das violências. Infelizmente, todos nós 
sabemos que isso não é para amanhã, mas eu sei que 
todas e todos vocês vão permanecer mobilizados para 
agir e avançar com a causa das mulheres. 
 
Obrigado pela vossa atenção.  
 
  


