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S U M Á R I O  E X E C U T I V O  

O presente estudo de base para a “Campanha de Educação para a Cidadania”, enquadra-se 

no âmbito do Programa de Apoio aos Actores Não Estatais (PAANE), um programa do 

governo de Moçambique financiado pela UE e que tem como objectivo geral “contribuir para 

a melhoria da governação e da cidadania em Moçambique visando o desenvolvimento 

socioeconómico sustentável e redução da pobreza”. O seu objectivo específico é “reforçar a 

responsabilização mútua entre actores não estatais, autoridades públicas e o cidadão em 

Moçambique”.  

O Programa será implementado com foco no alcance de dois resultados, designadamente: 

 Resultado 1: Melhoria da noção e do conceito de cidadania entre os cidadãos, que 

assim ficam mais preparados para exercerem os seus direitos e deveres; 

 Resultado 2: Melhoria do diálogo político e social entre Actores Não Estatais (ANE) e 

Autoridades Públicas (AP), através de uma atitude mais proactiva dos ANE na 

concepção, planeamento e acompanhamento de políticas, ganhando em legitimidade 

perante as autoridades e os cidadãos. 

Em função dos dois resultados do Programa, conforme indicados acima, foram realizados 

dois estudos de base para informar o estado actual dos principais elementos que constam 

dos objectivos de cada resultado. O presente estudo de base está relacionado com o 

Resultado 1 do PAANE, e tem em vista fornecer elementos para uma melhor compreensão 

da noção e do conceito de cidadania, bem como das atitudes e práticas a respeito do 

exercício de cidadania por parte de jovens adolescentes, bem como dos factores que 

favorecem e funcionam como obstáculos a esse processo.  

O documento do Programa bem como a Convenção de Financiamento (CF) assinada entre 

a Comissão Europeia (CE) e o Governo de Moçambique (GovM) definem que a Campanha 

de Educação para a Cidadania (CEC) terá como grupo alvo jovens adolescentes com a 

idade compreendida entre os 12 a 15 anos, e a implementação do Programa será de âmbito 

nacional. Os resultados do estudo ofereceram razões para se sugerir novos caminhos em 

relação ao âmbito de implementação do Programa, bem como, o redimensionamento da 

faixa etária do grupo alvo. 

A metodologia do estudo - o estudo foi baseado numa metodologia mista que cruza 

informação qualitativa e quantitativa. Foram realizadas entrevista profundas com base num 

guião de perguntas semiestruturadas a diversos grupos sociais, e profissionais de diferentes 

áreas. Foram entrevistados crianças e adultos, homens e mulheres em instituições 

governamentais, da sociedade civil, das comunidades locais, das associações juvenis e 

membros de instituições de consultas comunitárias, tais como os conselhos de escola.  

O trabalho foi realizado em três províncias, uma em cada região do país (Sul, Centro e 

Norte), tendo sido abrangidas as Províncias de Maputo, Zambézia e Cabo Delgado. Em 

cada província, as consultas foram realizadas em 03 distritos totalizando 09 nas três 

províncias. Um total de 1.255 questionários foram administrados, de um total de 1.260 

previstos, representando uma cobertura em 99.6%. No conjunto das três províncias 50.9% 

dos inquiridos são do sexo feminino. A amostra é estatisticamente representativa a nível 

provincial, e, devido a limitações da amostra, o estudo recomenda a não extrapolação dos 

dados para o nível nacional.  

Os resultados preliminares do estudo foram discutidos em workshop com os membros do 

Comité Técnico do Programa, constituído por uma equipa da Delegação da União Europeia, 

do Gabinete do Ordenador Nacional no Ministério dos Negócios Estrangeiros de 
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Moçambique, e pela Equipa de Assistência Técnica do PAANE. Como forma de abrir mais o 

campo de debate sobre os resultados e tornar o documento mais sólido foi organizado um 

seminário em Maputo com a participação de membros de diversas instituições, e pessoas 

interessadas onde foram apresentados e discutidos os resultados do estudo e opções para 

a implementação da CEC.  

Os principais resultados do estudo apontam para o seguinte: 

Conceito de cidadania – a literatura consultada indica que o conceito de cidadania é 

intrínseco a ideia de pertença a uma comunidade, e na base dessa condição de pertença 

residem as garantias que os indivíduos gozam de igualdade no exercício de direitos cívicos, 

políticos e sociais, bem como dos deveres dentro da comunidade ou do Estado em que são 

originários (Marshall 1950; Lister 2007; Collier 2010).  

Os resultados do trabalho indicam que há um baixo nível de conhecimento da noção e do 

conceito de cidadania. A maneira como o conceito é percebido entre adultos difere de como 

é percebido entre jovens adolescentes. Entre adultos, as experiências individuais ou 

colectivas, e factores de ordem histórica e política, bem como cultural, determinam a forma 

como interpretam e concebem os elementos que caracterizam a cidadania. E, entre jovens 

adolescentes, as principais determinantes das suas concepções sobre cidadania, derivam 

da sua exposição à promoção de mensagens sobre direitos da criança à luz dos valores 

democráticos e da liberdade, veiculadas a nível escolar e/ou em grupos associativos 

principalmente pelas organizações da sociedade civil,  bem como através das normas e 

hábitos culturais nas suas comunidades que têm uma importante influência no 

comportamento e atitudes no contexto das suas relações sociais.  

Entre adultos, nomeadamente oficiais públicos, professores, representantes das escolas e 

pais e encarregados de educação, a interpretação do conceito de cidadania está mais virado 

para questões como o amor a pátria, valorização e respeito aos símbolos nacionais 

(bandeira, hino nacional, os feriados nacionais, etc.), e no respeito aos mais velhos. No 

entanto, entre os jovens adolescentes o conceito de cidadania é concebido numa 

perspectiva mais voltada para direitos da criança.  

Não obstante a dificuldade para a apresentação de uma definição do conceito de cidadania, 

os resultados das entrevistas e questionários revelam que os jovens adolescentes entendem 

que são parte das características de cidadania, o gozo dos direitos da criança, a pertença a 

uma comunidade e o exercício da liberdade de expressão, bem como o cumprimento de 

deveres para com a comunidade, como sendo as mais importantes características de 

cidadania. 

De um modo geral, a opinião de professores e encarregados de educação em relação ao 

conhecimento do conceito e práticas de cidadania pelos jovens adolescentes, apresenta 

dados muito divergentes. Professores interpretaram o conhecimento que os adolescentes 

têm do conceito de cidadania na base das ideias sobre direitos da criança, que se enquadra 

no âmbito no novo curriculum de ensino primário que já possui disciplinas de moral e 

educação cívica, por um lado, mas também devido a criação a nível das escolas, de núcleos 

juvenis e grupos de raparigas que têm um papel chave na promoção dos direitos da criança 

e outros direitos relacionados por exemplo com a luta contra a violência doméstica e 

violação sexual. Relativamente aos pais e encarregados de educação, primeiro é importante 

realçar que estes têm um grande défice de conhecimento sobre o conceito de cidadania 

bem como da sua caracterização. É nessa base que não se pode vislumbrar alguma opinião 

relevante dos pais e encarregados de educação em torno do conhecimento sobre o conceito 

e práticas de cidadania por parte dos jovens adolescentes, embora seja comum o 

reconhecimento do dever de respeitar e ajudar os mais velhos.  
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A literatura sobre cidadania e os resultados das análises das opiniões dos grupos alvo da 

consulta na elaboração do estudo permitiram a formulação de uma definição que fornece 

bases para o estabelecimento de padrões explicativos sobre o conceito de cidadania no 

contexto do PAANE e da Campanha de Educação para a Cidadania.  

O conceito de cidadania no contexto do Programa – com base na análise da literatura 

sobre cidadania, e das diferentes opiniões dos entrevistados e do grupo alvo da CEC, foi 

formulada uma definição do conceito de cidadania inspirada nos valores, expectativas e 

interesses expressos pelos diferentes grupos.  

Assim, cidadania deve ser compreendida no contexto do Programa, como uma prática com 

alicerces numa identidade baseada no reconhecimento de pertença a uma comunidade na 

qual os indivíduos gozam dos mesmos direitos e deveres, e possuem prerrogativas de 

participar e de exercer a sua voz em torno dos deveres e obrigações que têm na defesa de 

seus direitos, e na prossecução dos seus interesses e da sua comunidade, dentro de um 

quadro de direitos e deveres constitucional e culturalmente estabelecidos. 

Este conceito configura três dimensões do exercício de direitos e deveres dos cidadãos: 

i. A primeira dimensão, assente na identidade baseada no reconhecimento de 

pertença a uma comunidade ou uma nação na qual os indivíduos gozam de 

direitos e deveres;  

ii. A segunda dimensão, baseada na ideia de gozo de prerrogativas de participação 

e de exercício de voz; e 

iii. A terceira dimensão, baseada no reconhecimento de existência de 

responsabilidades intrínsecas ao dever e a obrigação de realizar interesses 

próprios e da sua comunidade na base dos direitos e deveres consagrados na 

Constituição e decorrentes dos valores culturalmente estabelecidos. 

Exercício de cidadania e participação – em Moçambique a prática de cidadania e 

participação constituem realidades ainda pouco expressivas e em processo de construção. 

A cidadania é confrontada com realidades histórico-políticas e culturais concretas que 

influenciam o seu estado actual. Mas também se confronta com a ausência de 

oportunidades para uma efectiva participação e realização dos direitos e deveres que os 

cidadãos gozam à luz da Constituição. E a percepção dos cidadãos de que o exercício pleno 

da cidadania pressupõe em parte uma situação de confrontação com o poder, limita 

igualmente a sua afirmação, uma vez que, do ponto de vista de cultura política das 

instituições e dos cidadãos ainda prevalecem reservas em relação as garantias no exercício 

pleno dos direitos políticos.  

A literatura sobre participação sugere que a capacidade de influenciar o desenho e 

implementação de programas que comportam acções com efeitos directos nas crianças, têm 

mais peso e potencial de satisfazer interesses destas, se elas forem envolvidas 

directamente no processo decisório. De um modo geral recomenda-se que os decisores 

possam reconhecer que as crianças adquirem habilidades e competências à medida que 

crescem, e são capazes de assumir um crescente nível de responsabilidade sobre as 

decisões que os afectam à medida que suas capacidades se desenvolvem com a prática. 

Porém, deve-se ter em conta que este processo de integração e participação de jovens 

adolescentes na tomada de decisões leva tempo, e não é muito comum não apenas em 

Moçambique, mas também em muitos outros contextos incluindo naqueles com sistemas 

democráticos consolidados.  

Outrossim, a despeito de se reconhecerem direitos a participação da criança no processo 

decisório ela acaba sendo influenciada tanto por barreiras de ordem cultural que limitam a 

criança a um comportamento menos proactivo e sujeito a orientações dos mais velhos; e 
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pela ausência de oportunidades de acesso as estruturas formais de poder; bem como, ao 

fraco domínio tanto das autoridades e dos pais e encarregados de educação do significado 

de cidadania, sua importância, e das práticas relacionadas com os valores que representam 

os direitos e deveres constitucionalmente estabelecidos como parte das liberdades 

individuais e colectivas no exercício da cidadania. 

Em face das diferentes situações de contexto, tanto socioeconómico, político e cultural, dos 

problemas inerentes a pobreza, analfabetismo, baixo conhecimento e acesso a informação, 

a actual descoberta de recursos energéticos em grandes quantidades e as expectativas daí 

emergentes no que tange ao desenvolvimento económico, colocam importantes desafios 

com implicações no processo de implementação do Programa, como a seguir se pode ver: 

 Os actuais níveis de pobreza e do analfabetismo, e os problemas que decorrem da 

falta de conhecimento e acesso a informação colocam importantes desafios ao 

processo de construção de uma cidadania vibrante e interventiva. A preocupação das 

populações em relação aos seus problemas imediatos de fome e pobreza, e o baixo 

acesso a informação e conhecimento, impossibilita uma rápida mudança em relação a 

maneira como eles interpretam e privilegiam os assuntos da esfera pública e do 

exercício das suas liberdades civis e políticas. Em geral, há uma clara preocupação 

em resolver problemas do dia-a-dia e um fraco conhecimento e crença de existência 

de relações entre os problemas e o exercício das suas liberdades, bem como com as 

formas de governação, a natureza de instituições e o tipo de políticas. E isso 

condiciona a que as práticas de cidadania sejam negligenciadas. Deste modo, emerge 

um campo muito complexo de desafios que se colocam à implementação da CEC, 

pois, para que os resultados da campanha possam ser alcançados é importante 

equacionar, os problemas derivados do fraco nível de conhecimento; melhoria do 

ambiente e das instituições que contribuem para as fragilidades em relação ao acesso 

a informação; consolidação do conhecimento sobre valores democráticos e 

participação política; e a construção de uma consciência colectiva da existência de 

relações de implicação entre o bem-estar e as formas e dinâmicas na governação.  

 O crescimento económico positivo na ordem de 7% ao ano ao longo de quase uma 

década e o forte crescimento do sector da indústria extractiva decorrente das grandes 

descobertas de gás e carvão mineral, suscitaram a emergência de uma forte 

expectativa de que o país poderá no curto prazo iniciar um processo de redução 

substantiva das desigualdades sociais e económicas. A qualidade da governação no 

sector da indústria extractiva é colocada como uma condição para que a almejada 

solução dos problemas de pobreza e a satisfação das expectativas dos cidadãos 

possam ser resolvidos. O debate sobre a transparência nos negócios do Estado neste 

sector tem efeitos no despertar de consciência dos cidadãos em relação a 

necessidade de salvaguardar os interesses nacionais e das comunidades locais. Não 

obstante os recursos constituírem uma esperança para um forte desenvolvimento do 

país, eles também representam um importante risco potencial de conflito. A 

expectativa em torno do controlo dos recursos, bem como das oportunidades 

equacionadas por diferentes grupos da sociedade de extrair benefícios da exploração 

dos recursos naturais, deverão levantar intensos debates e questionamentos que ao 

longo do tempo vão informar a atitude dos cidadãos em relação aos governos e às 

opções de políticas na gestão de recursos naturais e das políticas de 

desenvolvimento. Neste sentido, campanhas de cidadania podem ser percebidas 

como uma ferramenta para fortalecer o conhecimento dos cidadãos em relação a 

forma como eles se devem posicionar tanto em relação aos governos, como em 
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relação as empresas de exploração tendo em vista a defesa dos seus direitos, bem 

como na exigência de oportunidades para a sua participação. Desse modo, a 

emergência de uma classe cada vez mais critica poderá vir a ser um risco no que 

tange ao sucesso da implementação do programa quando no lugar de fortalecer uma 

relação mais responsável e responsiva do governo para com os cidadãos, resultar em 

consolidação de um comportamento de intransigência em relação aos interesses e 

valores comunitários, e de intolerante à crítica e ao exercício pleno da cidadania.  

 A participação na governação em Moçambique é um processo em construção e que 

se encontra a um nível relativamente baixo. E o exercício de cidadania é confrontado 

com realidades históricas e culturais concretas, e uma certa ausência de 

oportunidades para uma efectiva participação, bem como a percepção dos cidadãos 

de que o exercício pleno da cidadania pressupõe em parte entrar num campo que se 

pode traduzir na confrontação com o poder o que efectivamente não é apanágio da 

cultura política nem das instituições, e tão pouco dos cidadãos. Existem reservas por 

parte dos cidadãos em relação a possíveis acções de represálias como 

consequências de um comportamento de confrontação perante o poder. Nesse 

contexto, as entidades públicas devem ser consideradas parte integrante das 

iniciativas de cidadania, de modo que percebam que é sua responsabilidade contribuir 

para o fortalecimento da cidadania entendido tanto como direito, bem como dever, 

mas também como prática de intervenção das instituições políticas e de governo, na 

preservação da realização das garantias que os cidadãos gozam no quadro 

constitucional e de Estado de direito e democrático.  

Conclusões 

Não existe uma convergência de opiniões em relação a interpretação do conceito de 

cidadania. O conceito não é do domínio da maioria das pessoas, sejam adultos ou jovens 

adolescentes. A despeito do baixo conhecimento da noção e do conceito de cidadania, tanto 

adultos como jovens adolescentes, apresentam caracterizações que para eles informam 

sobre o conceito e noção de cidadania. Os elementos levantados entre adultos, bem como, 

entre jovens adolescentes sugerem uma certa consistência largamente influenciada pelo 

contexto socioeconómico, político e cultural bem como, pelas experiências, vivências e 

expectativas individual ou colectivamente construídas. Não foram identificados programas 

orientados para a cidadania com foco em jovens adolescentes. As organizações que 

trabalham com crianças têm as suas actividades mais focalizadas na promoção e defesa 

dos direitos da criança. As principais conclusões são descritas a seguir: 

 Para os oficiais públicos, representantes do governo, representantes de escolas e 

professores, a valorização dos símbolos nacionais, tais como o hino nacional e a 

bandeira, como também o reconhecimento e valorização dos feriados nacionais são 

considerados elementos chave para a demonstração e exercício de cidadania. O 

fundamento desta perspectiva é de que a perda de valores na sociedade ligados aos 

ditames da pátria criou um vazio no que tange as fundações para a criação e 

consolidação de uma identidade colectiva, que precisam de ser revitalizados para 

deste modo estimular o sentimento de pertença e de defesa dos valores comuns da 

“moçambicanidade”, e assim poder-se conseguir uma cidadania mais activa. 

 Contrariamente a este olhar sobre o conceito de cidadania, os jovens adolescentes 

apresentaram outra visão e interpretação do conceito. Por um lado, eles vêm o 

conceito de cidadania numa perspectiva de afirmação dos direitos da criança, e nessa 

base, a cidadania se resume no exercício de práticas que valorizam e dignificam os 
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direitos das crianças por parte das entidades do governo de maneira geral, e da 

comunidade numa perspectiva mais específica. Outrossim, a cidadania também 

representa práticas consentâneas com as exigências de cumprimento de deveres no 

seio da família por parte dos jovens adolescentes, e do exercício pleno das liberdades 

de expressão e de escolhas.  

 A experiência em relação a acções práticas e atitudes de jovens adolescentes no 

exercício de cidadania são praticamente inexistentes. As várias organizações que 

trabalham com crianças quase todas têm as suas actividades viradas para a 

promoção de direitos da criança essencialmente vinculadas a actividades de educação 

cívica, e os projectos mais próximos do campo da cidadania estão essencialmente 

baseados na monitoria e prestação de contas nos planos que integram actividades 

sensíveis às questões que afectam directamente a criança, que na prática são ainda 

iniciativas numa fase muito embrionária. Poucas organizações estão envolvidas nesta 

nova abordagem de intervenção em torno da monitoria e prestação de contas. E o 

envolvimento de jovens adolescentes não tem sido prática.  

 Existem imperativos de ordem cultural que condicionam o comportamento, atitudes e 

práticas dos jovens adolescentes bem como dos pais e encarregados de educação a 

nível das comunidades locais. Tais fundamentos culturais representam modelos de 

orientação para a convivência social na comunidade e elas são uma importante base 

de geração de conflitos numa situação em que outros valores de ordem formal e 

fundados nas leis se sobrepõem aos valores de ordem cultural e fundados nas 

tradições e nos hábitos. Sendo por isso indispensável o envolvimento das 

comunidades para a aquisição de informação e conhecimento que lhes permite 

dialogar com seus filhos e educandos sobre matérias relacionadas com a cidadania.  

 Não obstante o leque de instituições de consulta e participação e/ou instituições 

democráticas criadas pelo governo (conselhos locais, comités comunitários, 

observatórios e outras), não existe experiência tanto de representação como de 

participação de jovens adolescentes nestes diferentes mecanismos. Porém, o 

Parlamento Infantil que é uma iniciativa criada pelo Governo e apadrinhada pelo 

Ministério da Mulher e Acção Social e os sectores que representam sua “extensão” a 

nível local realiza, com limitada regularidade, fóruns de discussão que juntam o 

governo e os membros do Parlamento Infantil para essencialmente reflectir sobre a 

implementação dos compromissos em relação aos direitos da criança.  

Recomendações 

As principais recomendações do estudo são as seguintes: 

 A implementação do Programa deverá focalizar preferencialmente nas províncias 

onde o estudo de base foi realizado, para permitir que os resultados na monitoria de 

progresso e de impacto produzidos pelo programa sejam consistentes com os dados 

da linha de base, em concordância com as limitações metodológicas na elaboração do 

estudo de base bem como as limitações orçamentais, de tempo, e do potencial para 

gerar mudanças facilmente mensuráveis.  

 O grupo alvo do Programa deverá ser alargado tendo em conta crianças não apenas 

na faixa etária entre os 12 a 15 anos de idade, mas sim na faixa dos 09 aos 17 anos 

de idade, sempre mantendo o princípio de envolver apenas crianças na faixa etária 

abaixo da idade eleitoral.  

 A CEC deve abranger, para além do grupo alvo preferencial constituído por jovens 

adolescentes, também o nível comunitário envolvendo pais e encarregados de 
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educação, autoridades comunitárias e outros actores relevantes, como forma de 

mitigar os factores impeditivos da consolidação do conhecimento e das práticas de 

cidadania activa nos jovens adolescentes por conta dos imperativos de ordem cultural 

que condicionam comportamentos, atitudes e práticas nas relações quotidianas entre 

os indivíduos nas suas comunidades.  

 As entidades públicas devem ser consideradas parte integrante das iniciativas para a 

CEC, de modo que os funcionários públicos ganhem conhecimento e mudem suas 

atitudes e comportamentos na interpretação e tratamento em relação a práticas 

associadas ao exercício dos direitos e deveres dos cidadãos, e permita que eles 

percebam que é sua responsabilidade contribuir para o fortalecimento da cidadania 

entendido tanto como direito, bem como dever, e consentir com as práticas das 

liberdades e exercício das garantias constitucionais individuais e colectivas dos 

cidadãos.  

 As acções de implementação da Campanha de Educação para a Cidadania deverão 

estar focalizadas em assuntos que concorrem para o fortalecimento do conhecimento 

e das práticas de cidadania, e numa dimensão multidisciplinar, evitando assim 

concentrar esforços em actividades voltadas para a promoção de direitos das 

crianças, que a despeito da sua importância, em termos práticos um excessivo foco 

neles limitaria a compreensão e o desenvolvimento de comportamentos e atitudes 

favoráveis ao exercício de cidadania. Isto tudo sugere a adopção de estratégias que 

vão alimentar a construção de uma cidadania informada. 

 O Programa deve privilegiar uma abordagem de implementação centrada na criança 

como o sujeito do próprio processo de intervenção nas iniciativas e/ou actividades 

integradas na Campanha de Educação para a Cidadania. Este modelo tem a 

possibilidade de produzir melhores resultados e estimular uma maior apetência de 

participação e oportunidades de aprendizagem e consolidação do conhecimento por 

parte das crianças.  

 O Programa deve promover o estabelecimento de redes e fóruns regulares de debate 

sobre questões relevantes sobre políticas, direitos, desenvolvimento etc., e as 

iniciativas de troca de experiências e de informação entre membros de diferentes 

grupos infantis a diferentes níveis e locais. 
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1  I N T R O D U Ç Ã O  

No quadro da estratégia de implementação das actividades no âmbito da cooperação da 

União Europeia (UE) com Moçambique, foram aprovados conjuntamente com o Governo de 

Moçambique o Documento Estratégico do País, a Estratégia de Apoio ao País (EAP/CSP) 

2008-2013 e o Programa Indicativo Nacional onde evidencia-se a par do objectivo de 

redução da pobreza, também a promoção da governação democrática, e implementação 

dos direitos humanos. Estes processos são nessa base sustentados pela existência de uma 

sociedade civil engajada no diálogo de políticas com o governo e na participação em 

processos de desenvolvimento. É no 10o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) que 

Moçambique assumiu o compromisso de fortalecer o diálogo com os ANEs, bem como a 

sua participação na planificação, implementação e monitoria de políticas.  

Nesse âmbito foi aprovada a Convenção de Financiamento (CF) para o Programa de Apoio 

aos Actores Não Estatais (PAANE), assinada por Moçambique em Setembro de 2012. O 

PAANE pretende contribuir para a melhoria da governação e cidadania em Moçambique 

com vista a um desenvolvimento económico e social e a redução da pobreza. O propósito 

do Programa é o de fortalecer a responsabilização mútua entre os Actores Não Estatais 

(ANEs), autoridades públicas e cidadãos1 A intervenção do Programa vai estar centrada em 

duas áreas, conforme estabelece a CF. A primeira área vai focalizar na promoção de 

educação cívica e cidadania para estimular os cidadãos a exercerem activamente os seus 

direitos e deveres; e a segunda área, melhoria do diálogo político e social entre os ANEs e 

as autoridades públicas, através de um processo informado de engajamento na elaboração 

de políticas, planificação e monitoria. 

O presente estudo de base da “Campanha para a Cidadania” apresenta dados sobre o 

ponto de situação em relação a questões específicas sobre cidadania, com enfoque para os 

principais indicadores de avaliação previstos no quadro lógico do programa, bem como as 

opções sobre áreas de intervenção do programa em relação ao resultado associado a 

campanha “Educação para a cidadania”.  

1 . 1  O b j e c t i v o s  d o  e s t u d o  d e  b a s e  

1.1.1 O b j e c t i v o  g e r a l  

O objectivo da consultoria é de providenciar sugestões estratégicas para o PAANE sobre o 

rumo que a campanha para a cidadania deverá tomar assim como fornecer dados de base 

que possam servir para a monitoria do impacto do programa. 

1.1.2 O b j e c t i v o s  e s p e c í f i c o s  

Os objectivos específicos do estudo são os seguintes: 

 Medir as noções, conhecimentos, atitudes e práticas sobre cidadania, dos jovens e 

grupo-alvo da Campanha “Educação para a Cidadania” e, num grau menor, dos 

responsáveis para a sua educação, nomeadamente pais, professores e encarregados 

de educação; 

                                                

1  Financing Agreement between the European Union and The Republic of Mozambique. Agreement 
No.MZ/FED/22/92. Support to Non State Actors in Mozambique: Strengthening Mutual 
Accountability. EDF X. 
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 Baseado na análise dos dados recolhidos, formular sugestões sobre o rumo 

estratégico do programa, entre outros assuntos: áreas temáticas para os convites para 

apresentação de propostas, áreas geográficas prioritárias, faixa etária recomendada 

para o grupo-alvo da campanha, e potenciais parceiros que actuam nesta área;  

 Fornecer uma base de dados que possa servir para medir o impacto da campanha. 

1 . 2  R e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  d o  e s t u d o  d e  b a s e  

Os resultados que se esperam incluem os seguintes: 

 Medir as noções, conhecimentos, atitudes e práticas dos jovens e grupo-alvo da 

Campanha “Educação para a Cidadania” e num grau menor, dos responsáveis para a 

sua educação, nomeadamente pais, professores e encarregados de educação; 

 Baseado na análise dos dados recolhidos, formular sugestões sobre o rumo 

estratégico do programa, entre outros assuntos:  

o Áreas temáticas para os convites para apresentação de propostas; 
o Áreas geográficas prioritárias; 
o Faixa etária recomendada para o grupo-alvo da campanha; 
o Potenciais parceiros que actuam na área da campanha para a cidadania para 

jovens com menos de 18 anos de idade;  
o Fornecer uma base de dados que possa servir para medir o impacto da 

campanha. 

1 . 3  B r e v e  a p r e s e n t a ç ã o  d o  P A A N E  

1.3.1 Â m b i t o  d o  p r o g r a m a   

O PAANE é um programa do governo de Moçambique financiado pela UE e que tem como 

objectivo geral “contribuir para a melhoria da governação e da cidadania em Moçambique 

com vista a melhoria do desenvolvimento socioeconómico sustentável e redução da 

pobreza”. E o objectivo específico do programa é “reforçar a responsabilização mútua entre 

actores não estatais, autoridades públicas e o cidadão em Moçambique”. 

O estudo de base visa fornecer uma melhor compreensão da noção de cidadania por parte 

de raparigas e rapazes, os seus conhecimentos e atitudes a respeito deste assunto, a 

maneira como eles põem os seus conhecimentos em prática, os factores que apoiam este 

processo e os obstáculos. O presente estudo de base se refere a uma das duas 

subcomponentes do programa, a que se encontra ligada a “promoção da educação cívica 

para a cidadania”.  

A implementação do programa nessa subcomponente relacionada com a “promoção da 

educação cívica” será alcançada através da realização de uma campanha designada 

"Educação para a Cidadania" com o objectivo de desenvolver conhecimentos, percepções, 

capacidades e atitudes relacionadas com cidadania, ajudando deste modo, os indivíduos a 

desempenharem um papel activo nas respectivas comunidades.  

O PAANE parte do pressuposto de que promovendo noções de cidadania e incentivando os 

indivíduos a assumirem o seu papel de cidadãos interessados, poder-se-ia aumentar a 

participação efectiva das comunidades nos processos de tomada de decisão. O documento 

da CF define que o grupo alvo da campanha da cidadania são jovens adolescentes com a 

idade entre 12 a 15 anos. A Convenção diz que esta faixa etária pode ser modificada em 

função de recomendações concretas bem informadas, mas sempre mantendo o grupo alvo 

abaixo de 18 anos.  
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De um modo geral, com esta subcomponente espera-se que possa ser possível sensibilizar 

os jovens moçambicanos a ter, por um lado, uma melhor clareza e compreensão sobre a 

noção e o conceito de cidadania, e por outro, apoiar grupos de jovens adolescentes na 

promoção de: 

 Princípios de boa governação entre si e no seio das suas comunidades; e  

 Diálogo e participação de tal forma que eles possam fazer com que as suas vozes 

sejam ouvidas, possam influenciar e participarem na tomada de decisões.  

O estudo de base é o ponto de partida para a determinação da situação actual nos 

indicadores de monitoria do impacto da campanha, e será a base para a elaboração dos 

convites de apresentação de propostas. 

1.3.2 I n d i c a d o r e s  d o  R e s u l t a d o  1  n o  q u a d r o  l ó g i c o  d o  

P A A N E  

Foram definidos e aprovados indicadores de progresso do Programa e que constam de uma 

matriz de quadro lógico. Estes indicadores foram importantes no processo de elaboração do 

estudo de base, e os resultados do estudo, estão primariamente elaborados em torno dos 

indicadores no quadro lógico. Importa referir que para além do presente estudo de base, 

também foi desenvolvimento um estudo de base para o resultado 2 relacionado com diálogo 

entre SC e governo. A tabela 1 que se segue abaixo, apresenta a matriz do quadro lógico do 

Programa, com relação ao Resultado 1, relativo a campanha da cidadania nos termos em 

que foi aprovado pelas partes. 

Tabela 1: Quadro lógico do PAANE com referência apenas ao resultado 1 

Objectivo Geral do PAANE Indicadores Objectivamente verificáveis 

Contribuir para a melhoria da 

governação e da cidadania em 

Moçambique com vista ao 

desenvolvimento socioeconómico 

sustentável e á redução da 

pobreza. 

Indicadores de governação em Moçambique; 

Indicadores de cidadania em Moçambique; 

Indicadores sociais, incluindo as taxas de pobreza. 

Objectivo específico do PAANE Indicadores Objectivamente verificáveis 

Reforçar a responsabilidade 

mútua entre os actores não 

estatais, as autoridades públicas 

e os cidadãos em Moçambique.  

% de ANEs que relatam que as preocupações reais e 

múltiplas, e as prioridades da sociedade civil 

moçambicana são reflectidas na política do pais.  

Número de ANEs e cidadãos (homens e mulheres) que 

participam nos processos de diálogo e tomada de 

decisão sobre políticas.  

Número de cidadãos (homens e mulheres) que relatam 

ter um bom acesso às informações do Estado, como 

por exemplo orçamentos. 



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

 
4 

Resultado Esperado  

Resultado 1: Melhoria da noção e 

do conceito de cidadania entre os 

cidadãos, que assim ficam mais 

bem preparados para exercerem 

os seus direitos e deveres. 

% dos cidadãos e dos ANE afectados pela campanha 

que têm um mínimo de conhecimentos em termos de 

educação cívica e conceitos de cidadania.  

Número de cidadãos que participam em estruturas 

associativas e/ou em mecanismos de tomada de 

decisões a nível local.  

Número de pais, encarregados de educação e 

professores que relatam um comportamento mais 

proactivo dos jovens (masculinos e femininos) em 

relação a defesa dos seus direitos e cumprimentos dos 

seus deveres.  

% de jovens masculinos e femininos alvos do programa 

que participem activamente em órgãos democráticos. 

Pelo menos X números de grupos de jovens 

abrangidos pelo programa através de convites de 

propostas.  

 

1 . 4  E s t r u t u r a  d o  e s t u d o  

Estudo de base está estruturado em duas partes.  

A primeira parte é relativa ao estudo de base, que se encontra estruturado em 5 secções. A 

primeira secção cobre a introdução, objectivos, descrição dos resultados esperados do 

estudo e uma rápida apresentação do PAANE. A segunda secção discute o contexto social, 

económico e político que pode influenciar a Campanha de Educação para a Cidadania, 

apoiando-se na revisão da literatura e análise de opiniões de entrevistados, e traz uma 

análise sobre as implicações que os elementos de contexto podem ter sobre a CEC. A 

terceira secção se debruça sobre a análise e delimitação do conceito de cidadania tendo em 

conta a necessidade de se estabelecer um conceito que ofereça identidade própria ao 

Programa, e nesta mesma secção se apresenta a metodologia do trabalho de campo. A 

quarta secção apresenta os resultados do estudo de base, e a última secção apresenta as 

principais conclusões e recomendações do estudo.  

A segunda parte do estudo se debruça sobre os caminhos estratégicos para a 

implementação do Programa. Esta segunda parte tem 4 secções. A primeira secção 

apresenta as áreas temáticas propostas para a Campanha de Educação para a Cidadania. 

A segunda secção debruça-se sobre a proposta das áreas geográficas preferências para a 

realização do estudo. A terceira secção discute sobre potenciais parceiros, e por último a 

quarta secção apresenta o quadro da monitoria do Programa. 
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2  O  C O N T E X T O  S O C I A L ,  E C O N Ó M I C O  E  

P O L Í T I C O   

2 . 1  C o n t e x t o  s o c i a l   

Moçambique tem uma população2 de 23.700.715 habitantes, dos quais 12.274.394 são do 

sexo feminino e 11.426.321 do sexo masculino. As Províncias de Nampula e Zambézia são 

as mais populosas, e as duas províncias juntas têm uma população de 9.092.045 habitantes 

correspondendo a 38.4% do total da população. A população moçambicana é 

maioritariamente jovem, cerca de 45.4% corresponde a população na faixa etária entre 0 a 

14 anos de idade.  

O relatório sobre pobreza em Moçambique publicado pelo INE em 2010 indica que pelo 

menos 54.7%3 da população vive abaixo da linha da pobreza. Cerca de 20.3% da população 

vive com menos de US$ 1 dólar por dia e 59.2% com menos de US$ 2 dólares.4 O relatório 

sobre o desenvolvimento humano de 2013 que colocou o país entre os 3 mais pobres do 

mundo reconfirma a situação de pobreza em que a maioria da população em Moçambique 

se encontra.5  

O HIV e SIDA constituem uma importante ameaça ao bem-estar e ao desenvolvimento do 

país. Desde 2004 até 2007, o número de crianças órfãs tem vindo a aumentar por causa dos 

índices de mortalidade por HIV e SIDA nos adultos. Se em 2004 o número de crianças órfãs 

era de 198.700, em 2007 este número cresceu para 369.400.6  

O país também se confronta com taxas ainda elevadas de analfabetismo, embora nos 

últimos anos se tenha registado uma importante redução graças aos programas e 

estratégias de educação adoptados pelo Governo para inverter a situação. De acordo com 

os resultados do Censo Populacional de 20077 a taxa da população que não sabia ler nem 

escrever era de 41.9%, e desses 49.7% eram mulheres, e 33.4% homens. O problema do 

analfabetismo e os desafios que os cidadãos vivem no que tange ao acesso a informação 

condiciona sobremaneira o conhecimento e as possibilidades de participação na esfera 

pública. A esse respeito, Mattes e Shenga (2007), sustentam que uma sociedade de fraco 

acesso a informação é uma sociedade com algum risco de “cristalizar” uma cidadania 

acrítica.8  

                                                

2  Vide, INE (2013). Anuário Estatístico 2012. Moçambique Pp 20. 
3  Resultados do Inquérito ao Orçamento Familiares realizado pelo INE no período 2008/2009, e 

publicados em 2010. (INE, IOF 2010). 
4  INE (2010a). Estatísticas Básicas de Moçambique, 2010: Quantos?  
5  UNDP (2003). Human Development Report 2013. The Rise of the South Human Progress in a 

Diverse World. New York, USA. 
6  INE (2010a). 
7  INE. Censo Populacional de 2007.  
8  Mattes, Carlos e Shenga, Carlos (2007). “Uncritical Citizenship” in a “Low-Information” Society: 

Mozambicans in Comparative Perspectives. Conferenece Paper n.
o
 23. Conferência Inaugural do 

IESE. Desafios para a investigação social e económica em Moçabique. 19 de Setembro de 2007. 
http://www.iese.ac.mz/lib/publication/Mattes,Robert%20&%20Shenga,Carlos_Citizenship.pdf. 

http://www.iese.ac.mz/lib/publication/Mattes,Robert%20&%20Shenga,Carlos_Citizenship.pdf
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2 . 2  C o n t e x t o  p o l í t i c o  e  e c o n ó m i c o  

No início da década 90, Moçambique abraçou o sistema democrático. As eleições são 

realizadas regularmente a cada cinco anos desde 1994. Por quase duas décadas que se 

seguiram ao Acordo Geral de Paz (ACP) em 1992, o país foi amplamente citado como um 

exemplo de transição pós-conflito em África, devido a manutenção da paz. A partir de 2009 

a situação política começou a ganhar outros contornos. A crispação política que se viveu um 

pouco antes e depois das eleições gerais de 2009 decorrente da falta de confiança nos 

órgãos de administração de processos eleitorais, a contestação ao sistema eleitoral, e tal 

como escreve o MARP (2013), também a alegada exclusão social, económica e política, 

incluindo a exclusão dos membros da Renamo nas forças armadas e de defesa, 

condicionaram a eclosão de uma instabilidade social, política e militar.  

O Índice de Governação Mo Ibrahim (2013) aponta Moçambique, a par com a Tunísia, 

República Democrática do Congo, República Centro Africana e a Tanzânia, como países 

com um risco potencial para uma situação de conflito armado. Importa ressaltar que nos 

últimos 9 meses foram registados vários ataques a civis levados a cabo por aqueles que a 

mídia designou “homens armados da Renamo”, e confrontos militares com as forças de 

defesa e segurança com o epicentro na região centro do país, em Muxúngue, província de 

Sofala. E recentemente foram igualmente registados confrontos no distrito de Homoíne na 

Província de Inhambane. 

Um grupo de académicos moçambicanos organizou em Dezembro de 2013 um seminário de 

reflexão sobre a situação política do país, tendo apresentado como resultado, um manifesto9 

sobre a situação política e militar, no qual concluem que ele surge como consequência de 

uma cultura política dominante baseada na limitação da cidadania, e aplicação de um 

modelo económico extractivista que enfraquece o vínculo entre o Estado e o cidadão. O 

relatório do MARP (2010) chamava de forma muito assertiva a vários desses problemas, 

exigindo inclusão social e económica, a abertura de espaço de debate político e duma 

cultura de diálogo entre o Estado e os cidadãos para enfrentar a situação de instabilidade e 

de ameaça a paz, e o progresso e consolidação do processo democrático.  

Ao longo de quase 20 anos de paz e estabilidade política, assistiu-se um crescimento 

económico assinalável, a uma taxa média anual de 7% do PIB.10 O relatório do APRM 

(2013, 42-44), assinala positivamente os progressos no crescimento económico do país e 

aprecia o esforço no controlo da inflação e aumento das exportações que cresceram cerca 

de 9.5% nos primeiros 9 meses de 2012 quando comparado com o mesmo período do ano 

anterior, bem como o alargamento da base tributária que contribuiu de maneira notável na 

redução da dependência do financiamento externo de 60% nos últimos cinco anos para 

cerca de 39,6% em 2012. 

                                                

9  Manifesto produzido no âmbito do seminário organizado em Maputo pelo FUNDE, IESE, CEDE, 
EISA, OMR e GAPINN-SI, entre 10 a 11 de Dezembro de 2013, com o titulo "Caminhos 
Moçambicanos para a Construção da Democracia." 

10  APRM (2010 e 2013); CESC (2013); FMI. Country Report No. 13/200, July 2013.  
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2 . 3  D a s  l i b e r d a d e s  c i v i s  e  p o l í t i c a s ,  à  

p a r t i c i p a ç ã o  n a  g o v e r n a ç ã o  

A liberdade de expressão e informação (art. 48 da CRM) e de associação (art. 55 da CRM) 

estão salvaguardados pela Constituição da República. A Lei n.º 18/91, de 10 de Agosto, é a 

lei que dá o enquadramento legal do exercício da actividade da mídia.11 A mídia constitui 

actualmente os mais importantes veículos para o escrutínio de políticas, e representam o 

espaço privilegiado para a socialização e direccionamento das opiniões dos cidadãos às 

autoridades políticas. As redes sociais, nomeadamente o facebook e twitter, estão a 

revolucionar os espaços de livre expressão do pensamento e promoção do debate sobre 

questões de interesse público, e estão a contribuir para a eficácia do processo de 

informação e comunicação. De acordo com os entrevistados, bem como os resultados dos 

inquéritos apontam que a maioria da população recebe informação através da televisão e 

rádio, e a nível das comunidades rurais as rádios comunitárias desempenham um papel 

muito importante.12 Não existe em Moçambique informação precisa sobre a percentagem da 

população que usa redes sociais, mas não há dúvidas que o número é ainda muito baixo, e 

é maioritariamente constituído pela população dos centros urbanos. De acordo com Mattes 

e Shenga (2007) e Salimo (2013), a exposição dos cidadãos à informação aumenta o seu 

conhecimento sobre assuntos de políticas e melhora o nível de consciência cívica. A maioria 

dos órgãos de comunicação independentes estão concentrados em Maputo, e isso coloca 

importantes constrangimentos e desafios no acesso a informação para a maioria da 

população, limitando desse modo as oportunidades para melhorar o conhecimento sobre 

cidadania, e também das suas habilidades e práticas no exercício dos direitos e deveres 

como cidadãos. 

O acesso a informação pública é uma condição fundamental para os cidadãos participarem 

de maneira mais consciente nos processos de governação e de desenvolvimento. As 

instituições públicas têm sido apontadas de estarem a colaborar de forma muito limitada no 

que concerne a disponibilização e partilha de informação. O FES13 & MISA (2011) referem 

que a prática de liberdade de expressão está cada vez mais limitada no país, e à medida 

que se desloca mais para além dos principais centros urbanos a situação se agrava. Na 

tentativa de mitigar o problema, o MISA Moçambique tem vindo a trabalhar com diversas 

outras organizações da sociedade civil com vista a fazer aprovar uma lei do acesso a 

informação. Foi nesse âmbito que há quase 8 anos foi depositada na Assembleia da 

República uma proposta de lei que desde então não tem merecido uma suficiente atenção 

por parte daquele órgão legislativo.14  

Estudos recentes indicam que nos últimos anos algumas reacções das autoridades públicas 

a nível local ameaçaram de alguma maneira os progressos no campo do exercício das 

liberdades de expressão e de imprensa. Em 2012, foram encerradas 3 rádios comunitárias 

em três distritos, e um Programa sobre monitoria da governação também foi encerrado por 

ordem dos governos distritais.15 Um representante da plataforma da sociedade civil em 

                                                

11  Friedrich-Ebert-Stiftung & MISA (2011), Barómetro Africano da Media. Moçambique 2011. 
12  Entrevistas com diversos pessoas nas provínicias e distritos visitados confirmam que as pessoas 

se informam mais através da televisão e rádio.  
13  Friedrich-Ebert-Stiftung. 
14  MAP (2010). Estudo de Base do Programa Acesso a Informação. Maputo, 2010, e informação 

recolhida de entrevistados chave directamente ligados ao processo. 
15  CESC (2013). Relatório de Moçambique sobre o Estado da União. 
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Báurè, Província de Manica, foi ameaçado a abandonar o distrito devido ao seu 

envolvimento na monitoria da governação através das actividades realizadas pela 

plataforma da SC daquele distrito. Os programas de monitoria e advocacia de políticas 

implementados por OSC não têm sido bem recebidos pelos governos locais, porque são 

vistos elas representam para os governos locais uma ameaça a estabilidade da governação 

local.16 Por outro lado, existe a percepção de que a forma menos apropriada de intervenção 

nas comunidades por parte das OSC que trabalham na monitoria da governação condiciona 

a atitude menos cooperativa dos governos.  

Nos últimos anos a SC moçambicana cresceu muito em termos de número, contudo, isso 

não foi acompanhado, segundo Collier (2010, 6), de um amadurecimento do sentido de 

cidadania, nem do empoderamento e participação. Uma visão contrária a este olhar decorre 

do facto de que nos últimos anos as OSC principalmente as de nível nacional, têm vindo a 

influenciar importantes mudanças no campo de políticas, 17  e há já uma tendência de 

melhoria da consciência dos cidadãos em relação aos seus direitos. Exemplos concretos 

estão relacionados com o surgimento de manifestações populares em 2008 e 2010 

provocadas pelo aumento de preços de alimentos e de transporte sobretudo nas cidades de 

Maputo e Matola. 18  Em 2013, assistiu-se a primeira greve no sector público em 

Moçambique, protagonizada pela classe médica e outros profissionais de saúde. Em finais 

de Outubro de 2013, foi assistida uma marcha de protesto contra o conflito político-militar 

que opõe o governo e a Renamo e contra os crimes de raptos que tomaram conta das 

cidades de Maputo, Matola e Beira, uma realidade jamais vista antes no país. A nível das 

zonas rurais e principalmente naquelas onde existe potencial de exploração de recursos 

naturais, também aí a consciência dos cidadãos começa a despertar por conta das acções 

levadas a cabo pelas organizações da sociedade civil que trabalham em prol da defesa dos 

direitos e interesses das comunidades mais vulneráveis.19 Portanto, há sinais de melhoria 

da consciência em relação a participação, porém ainda a um nível ainda fraco e com maior 

visibilidade apenas em Maputo. Somando a esses factos os resultados do inquérito do Afro-

barómetro20 dizem que em Moçambique há uma tendência de melhoria da participação dos 

cidadãos embora parte significativa da população não esteja ainda muito empenhada. O 

documento do Afro-barómetro alerta que a população está relativamente consciente sobre a 

importância da sua participação, porém não participa por uma mera situação de falta de 

oportunidades.  

A participação activa dos cidadãos também é uma questão cultural influenciada pelo 

passado histórico antes e depois da independência nacional, onde a maioria da população 

esteve totalmente ausente do processo decisório durante o período colonial21 e no período 

pós independência sob direcção do regime de partido único. É importante recordar que a 

nível local foram oficialmente criadas pelo governo instituições de participação e consulta 

comunitárias, as chamadas IPCCs, que são consubstanciadas nos Conselhos Consultivos 

                                                

16  MAP (2013) Relatório de Avaliação Final do Programa Construindo Cidadania em Moçambique – 
COCIM 2008 – 2013. Março de 2013. 

17  Podem ser apontadas como mudanças de destaque a adopção de políticas no ramo dos recursos 
naturais e na legislação anticorrupção. 

18  Salimo, Padil (2013). 
19  Entrevista na IBIS e no CEP em Maputo confirmam este dado, e as entrevistas com a Secretária 

Permanente Provincial da Zambézia e com os Secretários Permanentes dos Distritos de Manhiça 
e de Montepuez confirmam estes dados.  

20 http://www.afrobarometer.org/files/documents/summary_results/moz_r4_sor.pdf acesso 
17.01.2014. 

21  Collier (2010). 

http://www.afrobarometer.org/files/documents/summary_results/moz_r4_sor.pdf
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Locais, Comités Comunitários (de saúde, água, recursos naturais etc.) conselhos de escola, 

fóruns locais etc. Com a criação das IPCCs também emergiram diferentes formas informais 

de participação, nomeadamente através de fóruns da sociedade civil, fóruns sectoriais, 

Presidência Aberta e Inclusiva (PAI) e outras. Todavia, a literatura sobre o funcionamento 

destes órgãos e sobre a participação dos cidadãos têm colocado algumas reservas em 

relação a eficácia da participação e dos mecanismos de participação ora criados.22  

As críticas em relação a governação estão cada vez mais presentes nos principais centros 

urbanos, nomeadamente na Cidade de Maputo. Isto demonstra o nível a que o país chegou 

em relação as liberdades de expressão. Contudo, a despeito disso, há também muitas 

opiniões de que as críticas estão cada vez mais sendo objecto de contestação pela elite 

política no governo. As demonstrações populares e de grupos sociais têm sido alvo de 

acções de repressão policial por se considerarem nocivas ao desenvolvimento, facto que 

sugere alguma preocupação em relação a liberdade no exercício dos direitos de 

manifestação e expressão.23  

2 . 4  I m p l i c a ç õ e s  p a r a  a  C a m p a n h a  d e  C i d a d a n i a   

 Os actuais níveis de pobreza e do analfabetismo, e os problemas que decorrem da 

falta de conhecimento e acesso a informação colocam importantes desafios ao 

processo de construção de uma cidadania vibrante e interventiva. A preocupação das 

populações em relação aos seus problemas imediatos de fome e pobreza, e o baixo 

acesso a informação e conhecimento, impossibilita uma rápida mudança em relação a 

maneira como eles interpretam e privilegiam os assuntos da esfera pública e do 

exercício das suas liberdades civis e políticas. Em geral, há uma clara preocupação 

em resolver problemas do dia-a-dia, e um fraco conhecimento e crença de existência 

de relação entre os problemas e o exercício das suas liberdades bem como, com as 

formas de governação, a natureza de instituições e o tipo de políticas. O facto de se 

entender que o envolvimento nas práticas de cidadania não produz resultados a priori 

percebidos como sendo relevantes e indispensáveis para o bem-estar, para uma 

população ainda muito pouco informada e com limitado acesso a informação e 

oportunidades sociais e económicas, condiciona a que aquelas práticas sejam 

negligenciadas. Deriva disto, um campo muito complexo de desafios que se colocam à 

implementação da CEC. Pois, para que os resultados da campanha possam ser 

alcançados é importante equacionar, os problemas derivados do fraco nível de 

conhecimento; mudança dos padrões institucionais que fragilizam o acesso a 

informação; mudança de comportamentos e atitudes em relação as práticas de 

cidadania; consolidação do conhecimento sobre valores democráticos e participação 

política; e a construção de uma consciência colectiva da existência de relações de 

implicação entre o bem-estar e as formas e dinâmicas na governação.  

 O crescimento económico positivo na ordem de 7% ao ano ao longo de quase uma 

década e o forte crescimento do sector da indústria extractiva decorrente das grandes 

descobertas de gás e carvão mineral, suscitaram a emergência de uma forte 

                                                

22 Ver, Macuane, José; Salimo, Padil; Do Rosário, Domingos e Weimer, Bernhard (2012). In: 
Weimer, Bernhard (Org.) (2012). Pp. 238-276; e Forquilha , Salvador Cadete e Orre, Alask (2012). 
In Bernahard Weimer (Org.) (2012) Pp. 330-354.  

23 CESC (2013a). Numa entrevista ao Jornal Savana de 26 de Outubro de 2012, Pp. 16-17, o Reitor 
da A Politécnica e Presidente do MARP em Moçambique, lamentou por exemplo o facto de se 
encararem as manifestações dos cidadãos como uma acção inimiga. 
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expectativa de que o país poderá no curto prazo iniciar um processo de redução 

substantiva das desigualdades sociais e económicas. A qualidade da governação no 

sector da indústria extractiva é colocada como uma condição para que a almejada 

solução dos problemas de pobreza e a satisfação das expectativas dos cidadãos 

possam ser resolvidos. O debate sobre a transparência nos negócios do Estado neste 

sector tem efeitos sobre o despertar de consciência dos cidadãos em relação a 

necessidade de salvaguardar os interesses nacionais e das comunidades locais. Não 

obstante os recursos constituírem uma esperança para um forte desenvolvimento do 

país, eles também representam um importante risco potencial de conflito. A 

expectativa em torno do controlo dos recursos, bem como das oportunidades 

equacionadas por diferentes grupos da sociedade de extrair benefícios da exploração 

dos recursos naturais, deverão levantar intensos debates e questionamentos que ao 

longo do tempo vão informar a atitude dos cidadãos em relação aos governos e às 

opções de políticas na gestão de recursos naturais e de outros recursos no país. 

Neste sentido, campanhas de cidadania podem ser percebidas como uma ferramenta 

para fortalecer o conhecimento dos cidadãos em relação a forma como eles se devem 

posicionar tanto em relação aos governos, como em relação as empresas de 

exploração tendo em vista a defesa dos seus direitos, bem como na exigência de 

oportunidades para a sua participação; mas, de igual modo, todo esse conjunto de 

fenómenos a volta da emergência de uma classe cada vez mais crítica poderá vir a 

ser um risco no que tange ao sucesso da implementação do programa quando no 

lugar de fortalecer a relação fiduciária entre o governo e sociedade, se desenvolver 

um comportamento intransigente em relação aos interesses e valores comunitários e 

intolerante a crítica e ao exercício pleno da cidadania.  

 A participação na governação em Moçambique é um processo em construção e que 

se encontra a um nível relativamente baixo. E o exercício de cidadania é confrontado 

com realidades históricas e culturais concretas, e uma certa ausência de 

oportunidades para uma efectiva participação, bem como a percepção dos cidadãos 

de que o exercício pleno da cidadania pressupõe em parte entrar num campo que se 

pode traduzir na confrontação com o poder o que efectivamente não é apanágio da 

cultura política nem das instituições, e tão pouco dos cidadãos. Existem reservas por 

parte dos cidadãos em relação a possíveis acções de represálias como 

consequências de um comportamento de confrontação perante o poder. Nesse 

contexto, as entidades públicas devem ser consideradas parte integrante das 

iniciativas de Cidadania, de modo que percebam que é sua responsabilidade contribuir 

para o fortalecimento da cidadania entendido tanto como direito, bem como dever, 

mas também como prática de intervenção das instituições políticas e de governo na 

preservação da realização das garantias que os cidadãos gozam no quadro 

constitucional e de Estado de direito e democrático.  
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3  D E M A R C A Ç Ã O  D O  C O N C E I T O  D E  

C I D A D A N I A  E  M E T O D O L O G I A  D E  

P E S Q U I S A  

3 . 1  S o b r e  o  c o n c e i t o  d e  c i d a d a n i a  n a  l i t e r a t u r a  

O conceito de cidadania aparece primeiro ligada a direitos e deveres consentidos 

legalmente por um Estado aos seus cidadãos.24 Marshall (1950) definiu cidadania como 

sendo uma condição de salvaguarda de direitos e deveres iguais entre indivíduos que 

pertencem a uma mesma comunidade étnico-linguística, uma nação ou um Estado. 

Portanto, a pertença a uma comunidade determina as precondições para a identificação das 

garantias que os indivíduos gozam em termos de igualdade no exercício de direitos25 

cívicos, políticos e sociais, bem como dos deveres dentro da comunidade, do território ou do 

Estado aonde são originários. Collier (2010) sustenta que o facto de os indivíduos gozarem 

de iguais direitos não faz delas cidadãos iguais, e aqui, a capacidade de expressar voz e ser 

ouvido constitui um importante diferencial, e um sinal positivo de exercício de cidadania.  

Outras abordagens sobre cidadania enfatizam uma perspectiva mais substantiva do 

conceito, no sentido de que ligam o “status legal” a práticas participativas activas. A 

cidadania aparece então como uma prática sociopolítica.26 Lister (2007, 695) salienta que 

cidadania como uma prática representa uma expressão da acção humana; e a cidadania 

como direitos permite que as pessoas actuem como agentes, ou seja, como indivíduos que 

se colocam ao serviço dos outros indivíduos em sua comunidade, pressupondo um 

compromisso e uma responsabilidade em relação a sua comunidade. 

O exercício de cidadania se faz através de um verdadeiro activismo dos cidadãos nos 

processos políticos, que depende dos espaços de participação existentes, das 

oportunidades criadas, e da capacidade de poder usar tais espaços para o exercício de 

direitos e deveres perante o Estado ou a comunidade. A forma como o poder é redistribuído 

nos espaços de participação é determinante da qualidade e do nível de eficácia da 

participação. Entretanto, diversos autores27 reconhecem que o exercício de cidadania em 

jovens adolescentes corresponde a uma cidadania incompleta, porque se a cidadania 

corresponde ao exercício pleno dos direitos e deveres que são garantidos aos indivíduos 

numa perspectiva de igualdade, então o direito ao voto por exemplo, que é apenas exercido 

por cidadãos a partir de uma certa idade implica uma limitação no exercício pleno dos 

direitos civis e políticos. 

Existe, segundo Ernstein (2007), uma clara diferença entre a ideia do simples ritual de 

participação, e o dispor de um poder real necessário para afectar os resultados do processo 

decisório. Se os cidadãos que participam de um processo de políticas não dispõem de poder 

necessário para influenciar efectivamente as decisões finais, então a participação sempre 

será um processo vazio e sem relevância prática e por conseguinte, um processo gerador 

de frustrações. O que vai acontecer nestes casos é que os que detêm poder (as autoridades 

governamentais), vão reivindicar crédito de ter tido a participação de cidadãos nos 

processos que levaram a tomada de decisões sobre algum aspecto de políticas, no entanto, 

                                                

24  Jamieson, Lucy; Pendlebury, Shirley & Bray, Rachel (sd). Conslusion: Children as citizens.  
25  Edda Collier (2010). Civic Education and Citizenship: desk review of issues and good practices. 

December 2010. 
26  Lister, Ruth (2007). Why Citizenship: Where, When and How Children?  
27  Lister (2007); Jamieson et al. (sd). 
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as decisões tomadas finalmente são apenas reflexo daquilo que eles (autoridades) 

consideram benéfico para os cidadãos. A participação baseada na informação e consulta 

correspondem ao tipo de participação que Arnstein caracteriza como sendo aquela em que 

as pessoas podem ouvir e serem ouvidas, todavia, faltar-lhes o poder para permitir que suas 

opiniões são consideradas pelas autoridades que detêm poder de decisão. Nestes casos a 

participação se resume a consulta e informação, e não se pode esperar confrontação (no 

sentido positivo), nem mudança do status quo. 

3.1.1 C o m p r e e n d e n d o  a  c i d a d a n i a  n a  p e r s p e c t i v a  

m o ç a m b i c a n a  

A Constituição da República de Moçambique (CRM) aprovada em 2004, não apresenta uma 

definição do conceito de cidadania; todavia, ela fornece alguns pressupostos, que a luz das 

teorias apresentadas ajudam a perceber o conceito no quadro do contexto moçambicano. O 

artigo 35 da CRM determina que “todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos 

mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, raça, 

sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado 

civil dos pais, profissão ou opção política”. A CRM expressa do ponto de vista jurídico neste 

artigo o princípio claro de igualdade entre os indivíduos. O princípio de igualdade coloca de 

igual modo proibições no quadro das relações entre cidadãos ou entre o Estado e cidadãos, 

limites relativas a práticas discriminatórias baseadas em qualquer que seja o tipo de 

diferenças.  

De acordo com a OSISA (2009) o exercício da cidadania está relacionado com alguns 

elementos que também estão relacionados com a ideia de participação política. “Dentre 

eles, destacam-se a possibilidade da escolha de forma livre e justa dos representantes 

políticos (através do voto), e a possibilidade de participação activa na execução e 

formulação de políticas públicas, seja pela via política (candidatando-se a cargo político ou 

participando em fóruns de consulta popular) ou administrativa (via concurso ou indicação 

para função pública” (OSISA 2009, 36). 

É de salientar que a ideia de cidadania, e como foi discutido no subcapítulo 3.1. ela integra 

elementos de status legal mas também a prática da expressão da acção humana que 

decorrem dos valores intrínsecos a responsabilidade dos cidadãos enquanto parte de uma 

comunidade.  

A CRM define de modo geral os direitos e deveres que os cidadãos gozam. O capítulo II da 

CRM ocupa-se dos direitos, deveres e liberdades. Parte desses direitos e deveres são 

descritos abaixo: 

Direitos: 

 O no 1 do artigo 48 estabelece que “todos os cidadãos têm direito à liberdade de 

expressão, à liberdade de imprensa, bem como o direito à informação”;  

 O artigo 51 estabelece que “todos os cidadãos têm direito a liberdade de reunião e 

manifestação nos termos da lei”; e 

 O artigo 52 determina que “os cidadãos gozam da liberdade de associação”. 

Deveres: 

O artigo 45 define os deveres que os cidadãos têm para com a comunidade, e o artigo 46 

refere-se aos deveres para com o Estado. Este último focaliza no dever de contribuir para a 

defesa do país. O artigo 45, define que são deveres dos cidadãos para com a comunidade 

os seguintes: 
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a) Servir a comunidade nacional, pondo ao seu serviço as suas capacidades físicas e 

intelectuais; 

b) Trabalhar na medida das suas possibilidades e capacidades; 

c) Pagar as contribuições e impostos; 

d) Zelar, nas suas relações com a comunidade, pela preservação dos valores culturais, 

pelo espírito de tolerância, diálogo e, de uma maneira geral, contribuir para a 

promoção e educação cívicas; 

e) Defender e promover a saúde pública; 

f) Defender e conservar o ambiente; 

g) Defender e conservar o bem público e comunitário.  

Na base das diferentes perspectivas aqui avançadas, dos fundamentos constitucionais, 

acrescentam-se os elementos apresentados pelos diferentes entrevistados no quadro da 

elaboração deste estudo de base.  

Oficiais públicos, professores, representantes de escola, e pais e encarregados de 

educação entrevistados no âmbito do estudo, na sua maioria, ligam o conceito de cidadania 

ao respeito e valorização dos símbolos nacionais, tais como o hino nacional e a bandeira, 

bem como feriados nacionais. O respeito aos mais velhos é um outro elemento que se 

adiciona a aqueles e que constituem para eles, elementos importantes de cidadania. A 

perspectiva destes está focalizada em valores fundados no respeito aos símbolos do Estado 

e a valorização do espírito patriótico e da identidade moçambicana. Contrariamente a esta 

perspectiva apresentada por adultos, jovens adolescentes,28 ligam o conceito de cidadania a 

defesa dos direitos da criança, ao exercício de práticas que valorizam e dignificam os 

direitos da criança por parte das entidades do governo e da comunidade. Outrossim, a 

cidadania também representa práticas consentâneas com as exigências de cumprimento de 

deveres no seio da família e comunidade, e do exercício das liberdades de expressão e de 

escolhas. É assim que os resultados dos inquéritos traduzem as opiniões a volta dos 

elementos que caracterizam o conceito. É de referir que a definição do conceito como tal foi 

difícil para a generalidade dos jovens adolescentes, mas a maioria apresentou elementos 

comuns que permitem conceber uma definição relativamente consistente. 

Assim, tendo em conta os elementos apresentados na literatura e pelos jovens 

adolescentes, professores, pais e encarregados de educação entrevistados no âmbito da 

elaboração deste estudo, a cidadania pode ser entendida e/ou interpretada como: 

 Uma prática com alicerces na identidade baseada no reconhecimento de pertença a 

uma comunidade na qual os indivíduos gozam dos mesmos direitos e deveres, e 

possuem prerrogativas de participar e de exercer a sua voz em torno de 

responsabilidades que possuem em relação a defesa de seus direitos e na 

prossecução dos seus interesses e da sua comunidade dentro de um quadro de 

direitos e deveres constitucional e culturalmente estabelecidos. 

                                                

28  Os dados de diversas entrevistas com jovens adolescentes membros do Parlamento Infantil em 
Pemba, Mecufi, e Pebane, bem como dos membros do Clube de Rapariga em Manhiça e Pebane 
sustentam esta perspectiva e os resultados dos questionários confirmam.  
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3 . 2  M e t o d o l o g i a  d e  p e s q u i s a  

3.2.1 A b o r d a g e m  e  i n s t r u m e n t o s  d e  p e s q u i s a  

O estudo foi elaborado, tendo como base uma abordagem participativa e que envolveu 

também consultas a diversos actores em diversos lugares. O estudo é do tipo quantitativo e 

qualitativo, mas há um forte pendor quantitativo devido as características e a natureza das 

fundações que deram origem ao próprio estudo, nomeadamente a base sugerida para a 

recolha de dados e o tipo de informação chave que o programa pretende obter para 

alimentar os indicadores no quadro lógico do programa. 

A primeira etapa do estudo baseou-se na revisão de literatura e documento relevantes. A 

segunda etapa foi a realização do trabalho de campo. E foram realizados nesse âmbito, 

entrevistas semiestruturadas e inquéritos por questionário. As entrevistas foram feitas em 

diversas instituições em três províncias e 09 distritos. Foram envolvidos tanto oficiais dos 

sectores do governo, membros das organizações da sociedade civil, membros das 

organizações juvenis e/ou infantis, membros dos comités de escola, professores, 

encarregados de educação, e agências de cooperação. A terceira etapa consistiu na 

sistematização de informação e de dados tanto qualitativos como quantitativos e a 

respectiva análise e elaboração do estudo. 

Um grupo de inquiridores, num total de 10 por cada província, administrou os questionários 

a nível dos agregados familiares. O grupo alvo dos questionários foram jovens adolescentes 

na idade entre 12 a 15 anos no total de 09 distritos das Províncias de Cabo Delgado, 

Zambézia e Província de Maputo.  

3.2.2 A m o s t r a  

Foi definida uma amostra de 140 pessoas para cada um dos 9 distritos. Em cada distrito 

seriam inquiridas em igual proporção raparigas e rapazes, o que significa que 50% seriam 

raparigas e outros 50% rapazes. No total a amostra para a totalidade dos 9 distritos seria de 

1260 pessoas. Esta amostra foi considerada representativa para a província, mas ela não 

garante suficiente representatividade a nível de todo o país, pelo que os seus resultados não 

podem ser extrapolados para o nível nacional. 

Com base nos resultados do trabalho de campo e do processo de limpeza de dados temos 

os seguintes resultados da amostra por cada província, distritos, tendo em conta o total das 

pessoas inquiridas e sua subdivisão por sexo, e em relação a situação escolar actual (se 

estuda ou não). Os quadros 1, 2, 3 4 e 5 ilustram esses dados. 
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Quadro 1: Número de pessoas inquiridas por província 

Quadro 2: Número total de pessoas inquiridas que estudam 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válida 

Sim 1.048 83,5 83,5 83,5 

Não 207 16,5 16,5 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  

Quadro 3: Número de pessoas inquiridas por província segundo o sexo 

Província 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Maputo 
Província 

Válida Feminino 199 49,6 52,1 52,1 

Masculino 183 45,6 47,9 100,0 

Total 382 95,3 100,0  

S/Info. Sem 
informação 

19 4,7 
  

Total 401 100,0   

Zambézia Válida Feminino 211 50,6 51,3 51,3 

Masculino 200 48,0 48,7 100,0 

Total 411 98,6 100,0  

S/info. Sem 
informação 

6 1,4 
  

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Válida Feminino 214 49,0 49,5 49,5 

Masculino 218 49,9 50,5 100,0 

Total 432 98,9 100,0  

S/Info. Sem 
informação 

5 1,1 
  

Total 437 100,0   

 

  

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válida Maputo Província 401 32,0 32,0 32,0 

Zambézia 417 33,2 33,2 65,2 

Cabo Delgado 437 34,8 34,8 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  
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Quadro 4: Número de pessoas inquiridas por distrito 

Quadro 5: Número total de pessoas inquiridas por idade (em anos) 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válida 12 286 22,8 23,9 23,9 

13 294 23,4 24,6 48,5 

14 267 21,3 22,3 70,8 

15 349 27,8 29,2 100,0 

Total 1.196 95,3 100,0  

S/Info Sem 
informação 

59 4,7 
  

Total 1.255 100,0   

 

3.2.3 S e l e c ç ã o  d e  l o c a i s  p a r a  o  e s t u d o  

A selecção dos locais seguiu alguns critérios objectivos bem como decisões influenciadas 

pelas circunstâncias actuais do país derivadas da instabilidade política. Nesse âmbito, foi 

definido que o estudo seria realizado cobrindo uma província de cada uma das regiões do 

país, nomeadamente Norte, Sul e Centro.  

Em cada província o trabalho seria realizado em três distritos entre as quais um deveria ser 

a capital provincial, e os outros dois deveriam obedecer o critério de interioridade e 

proximidade ao mar, bem como a coabitação com órgãos do poder local em um dos dois 

distritos que não é a capital provincial. Por outro lado, a presença de Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) ou a sua diminuta presença serviram de base para determinar o 

equilíbrio e ponderação na escolha.  

Na região Sul foi escolhida a Província de Maputo, que integrou os distritos da Moamba no 

interior e com alguma experiência de presença de OSC. O distrito de Manhiça é um distrito 

do litoral e possui autarquia.  

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Valid Matola 142 11,3 11,3 11,3 

Manhiça 119 9,5 9,5 20,8 

Moamba 140 11,2 11,2 32,0 

Quelimane 140 11,2 11,2 43,1 

Alto Molócuè 137 10,9 10,9 54,0 

Pebane 140 11,2 11,2 65,2 

Pemba 141 11,2 11,2 76,4 

Mecúfi 159 12,7 12,7 89,1 

Montepuez 137 10,9 10,9 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  
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Na região Centro foi de imediato excluída a província de Sofala por ser o epicentro do 

conflito político-militar entre a Renamo e o Governo. Foi seleccionada a Província da 

Zambézia que tem a particularidade de ser a segunda província mais populosa do país, 

também uma das mais pobres do país. Foram seleccionados para além de Quelimane, a 

capital provincial, dois distritos, nomeadamente: Pebane que fica no litoral e com fraca 

experiência de presença de OSC, e Alto Molócue que para além de ter um órgão municipal 

também teve ao longo de muitos anos uma presença mais constante de OSC e programas 

de desenvolvimento focalizados na melhoria da qualidade de serviços e participação de 

cidadãos nos processo de governação. A Presença da IBIS Moçambique neste distrito 

remonta há um pouco mais de uma década.  

No Norte do país, foi excluída a Província de Nampula, devido ao facto de existirem já 

diversos estudos sobre a província e que podem informar algumas reflexões sobre o 

trabalho. Foi escolhida a província de Cabo Delgado que nos últimos anos fez entrar 

Moçambique na lista dos países com as mais importantes reservas mundiais de gás, e por 

causa disso, a província contribuiu para a entrada na agenda do debate político, de políticas 

na área de gestão dos recursos energéticos (gás e petróleo) e sua contribuição no 

desenvolvimento das comunidades e do país. Em Cabo Delgado foram seleccionados os 

distritos de Mecufi, no litoral e com uma importante costa marítima que pode aguçar 

interesses para o investimento no sector do turismo influenciado pelo boom energético e sua 

vizinhança a capital provincial. Mecufi não é um distrito com importante presença de OSC. O 

outro distrito foi Montepuez que para além de estar localizado no interior, tem autarquia, e 

conhece uma presença de organizações da sociedade civil que trabalham na área de 

governação. Este é também um distrito com enorme potencial de exploração de recursos 

minerais, tais como rubi e mármore. 

3.2.4 S e l e c ç ã o  d o s  j o v e n s  a d o l e s c e n t e s   

Os inquéritos por questionário foram realizados a nível dos agregados familiares. Para todas 

as três províncias foram seleccionadas 09 unidades amostrais, e 126 áreas de enumeração 

que correspondem a 14 áreas amostrais para cada unidade de amostragem. As 09 unidades 

amostrais correspondem a distrito. Para cada área de enumeração, foram seleccionados de 

forma sistemática e mediante uma contagem definida em função da densidade populacional, 

um total de 10 agregados familiares onde foram seleccionados os indivíduos que se 

encaixam dentro do perfil de jovens na idade entre 12 a 15 anos. Em princípio a lógica 

seguida foi entrevistar metade rapazes e outra metade raparigas, e em cada agregado 

apenas se entrevistou uma única pessoa.  

A administração dos inquéritos foi directa, no sentido de que o inquiridor foi responsável pelo 

preenchimento das respostas dos questionários. Por causa da pressuposição de que o 

assunto a ser tratado é pouco comum entre os adolescentes, foi importante focalizar nas 

questões práticas que remetem aos elementos que caracterizam o conceito de cidadania 

para na base disso estes poderem sentir-se mais aptos a participarem no fornecimento de 

informação sobre o que sabem em relação ao assunto.  

No que tange as entrevistas semiestruturadas, muitas foram realizadas em “grupos focais”, 

e isso aconteceu tanto com jovens adolescentes dos poucos grupos juvenis que existem, 

nomeadamente, com os membros do Parlamento Infantil (PI), membros da Geração BIZ, 

membros de Grupo de Rádio Comunitária, membros da Continuadores, e membros de 

Grupos de Raparigas. A estratégia com estes grupos foi de manter um diálogo interactivo a 

volta das questões a serem lançadas e ouvir o máximo possível as opiniões dos diferentes 

participantes do “grupo focal”.  
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3.2.5 A n á l i s e  e  s i s t e m a t i z a ç ã o  d e  d a d o s  

O processo de análise e interpretação de informação qualitativa baseou-se no cruzamento 

de informação dos vários entrevistados. Os dados quantitativos foram integrados numa base 

de dados de SPSS com apoio de um especialista de base de dados. E a partir dela foram 

produzidas informações em forma de quadros, figuras e tabelas estatísticas com base nas 

variáveis mais importantes. Também foram cruzadas algumas variáveis para produzir dados 

relevantes e necessários para interpretação de situações específicas. A análise dos dados 

quantitativos foi baseada no método descritivo. Outras análises complementares foram 

feitas em função das informações nas entrevistas qualitativas. 

3.2.6 A l g u n s  d e s a f i o s  e  c o n s t r a n g i m e n t o s   

Na realização do trabalho foram encontradas algumas dificuldades tanto de carácter 

metodológico bem como práticas.  

A nível metodológico temos indicadores que na sua formulação se contrapõem em 

substância ao fundamento do resultado das actividades relativas a “campanha para 

cidadania”. Enquanto para este resultado a Convenção de Financiamento estabelece que 

deve ser considerado como grupo alvo da campanha para a cidadania os jovens 

adolescentes na idade entre os 12 a 15 anos, no quadro lógico o indicador sugere não 

somente medir a percentagem dos cidadãos com um mínimo de conhecimento em termos 

de educação cívica e do conceito de cidadania, mas também inclui para o mesmo objecto de 

medição os Actores Não Estatais (ANEs). Esta mistura torna a análise e o foco da 

campanha confuso. Os inquéritos por questionário foram administrados unicamente aos 

jovens adolescentes. Os pais e encarregados de educação incluindo professores não foram 

abrangidos. Primeiro porque, como foi dito, a Convenção de Financiamento determina o 

grupo alvo, como sendo aquele das crianças. E a metodologia definia igualmente que o tipo 

de pesquisa seria focalizado para os agregados familiares. Neste sentido, a integração por 

exemplo de professores teria outras implicações metodológicas, e seria igualmente difícil 

encontrar professores fora da escola. E nesse âmbito, focalizou-se na recolha de informação 

através de entrevistas semiestruturadas para obter dados mais qualitativos, para este grupo 

de informantes.  

Do ponto de vista prático, a falta de comunicação aos governos distritais sobretudo na 

Província de Maputo criou algumas dificuldades e atrasos na realização do trabalho, e por 

conta disso o acesso a informação documental ficou prejudicado. Foram previstos, para a 

realização efectiva deste estudo um total de 33 dias. O processo de elaboração do estudo 

demonstrou que o tempo foi fortemente subestimado, tendo-se verificado dificuldades de se 

conseguir ter os resultados do estudo dentro dos prazos previstos, e uma sobrecarga muito 

grande em termos de esforço para a realização do mesmo, tendo em conta o tempo 

necessário para a digitação dos resultados dos questionários, a transferência e organização 

da base de dados e o processo de análise e interpretação de dados. 

3.2.7 O s  p r e s s u p o s t o s  p a r a  A f e r i ç ã o  d o  n í v e l  d e  

c o n h e c i m e n t o  s o b r e  c i d a d a n i a  

O estudo conforme foi já referido, combina o método qualitativo com o quantitativo. Foram 

elaboradas questões que permitiram obter dados sobre o nível de conhecimento e de noção 

sobre cidadania nas pessoas adultas (professores, pais e encarregados de educação) bem 

como entre jovens adolescentes. Os adultos foram solicitados a dar a sua opinião sobre a 

avaliação que eles fazem em relação tanto ao conhecimento que os adolescentes têm sobre 

o conceito de cidadania, bem como, a percepção em relação as práticas quotidianas dos 

jovens adolescentes que estejam alinhadas a ideia de cidadania. Relativamente aos jovens 



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

 
19 

adolescentes, o questionário foi concebido para extrair informação sobre o nível de 

conhecimento em relação ao conceito de cidadania, por um lado; e por outro, apurar se na 

impossibilidade de conhecer o conceito eles tinham clareza em relação ao seu significado 

enquanto prática. Nesse último caso, aos adolescentes foi solicitado a enumeração em 

ordem de importância, os elementos que caracterizam a cidadania. Diversas questões foram 

levantadas com variáveis directamente associadas ao conceito de cidadania. E nesse 

âmbito os jovens adolescentes foram questionados sobre a regularidade com que ouvem 

notícias, e os principais meios de acesso a informação que usam, se estes fazem parte de 

algum grupo associativo ou não, se eles participam em algum fórum de debate ou de 

tomada de decisões, e até mesmo de apoio à nível das suas comunidades, bem como 

conhecimento sobre direitos e deveres e até que ponto eles exercem tais direitos e deveres.  

De um modo geral, tanto adultos como jovens adolescentes na sua maioria não têm 

conhecimento do conceito de cidadania. É preciso lembrar que quando se fala de 

conhecimento de conceito presume-se um certo rigor na elaboração da definição de um 

conceito. Professores e encarregados de educação têm diferentes opiniões em relação a 

forma como interpretam o conhecimento que os adolescentes têm do conceito de cidadania. 

Os professores reconhecem que existem avanços em termos de conhecimento sobre 

cidadania, todavia, a interpretação que estes fazem sobre a natureza de conhecimento que 

os jovens adolescentes possuem resume-se ao conhecimento sobre direitos da criança. Ao 

longo dos últimos anos, com a introdução no ensino primário de disciplinas de moral e 

educação cívica, e com a criação a nível das escolas, de núcleos juvenis e grupos de 

rapariga, a razão da sua criação, esteve sempre associada a promoção e defesa dos 

direitos da criança. O conhecimento dos pais e encarregados de educação sobre cidadania 

é profundamente limitado. Os jovens adolescentes revelam algum conhecimento sobre 

cidadania, todavia é um conhecimento essencialmente relacionado aos elementos que se 

referem aos direitos da criança. Contudo, embora ainda de uma forma muito tímida, há 

sinais de que os jovens adolescentes se reconhecem em torno de alguns dos mais 

importantes elementos característicos de cidadania. 
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4  A P R E S E N T A Ç Ã O  D E  R E S U L T A D O S  D O  

E S T U D O  D E  B A S E   

4 . 1  I n t r o d u ç ã o  

O estudo de base da “Campanha de Educação para a Cidadania” é parte integrante do 

PAANE, um Programa que conforme foi referido antes, tem como objectivo geral contribuir 

para a melhoria da governação e da cidadania em Moçambique com vista ao 

desenvolvimento socioeconómico sustentável e à redução da pobreza. E o seu objectivo 

específico é de reforçar a responsabilidade mútua entre os actores não estatais, as 

autoridades públicas e os cidadãos em Moçambique. Relativamente ao objecto deste estudo 

de base, foi definido no âmbito do PAANE o chamado Resultado da Área 1, que aponta para 

o seguinte: “melhorada a noção e o conceito de cidadania, e os cidadãos estão melhor 

preparados para exercerem os seus direitos e deveres”. Os resultados do estudo estão 

focalizados na análise dos dados agregados por Província e do conjunto das três províncias. 

A partir das análises desses resultados tenta-se produzir generalizações para o país como 

um todo dentro dos limites metodológicos que a amostra apresenta para esse efeito.  

Os resultados reflectem essencialmente os dados que informam os indicadores da matriz de 

quadro lógico do programa, uma base importante para a medição do impacto do nível de 

conhecimento que os adolescentes de ambos os sexos têm sobre o conceito de cidadania. 

Os resultados apresentados representam as percentagens calculadas sobre o número total 

de pessoas na amostra. E as figuras por província, representam a situação em relação as 

respostas dadas apenas pelas pessoas das quais se conhece o seu sexo. Conforme indica 

a tabela 2 abaixo. A diferença em percentagem das pessoas cujo sexo é desconhecido é 

estatisticamente muito pouco significativa, sendo por isso aceitável a opção de deixa-la fora. 

Tabela 2: Total de inquiridos, e dos que não indicaram o sexo 

Província Inquiridos S/ indicação de sexo 
Percentagem S/ 

indicação de sexo 

Maputo  401 19 5% 

Zambézia 427 6 1% 

Cabo Delgado 437 5 1% 

Total 1.255 30 2% 
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4 . 2  C o n h e c i m e n t o  d a  n o ç ã o  e  c o n c e i t o  d e  

c i d a d a n i a  

Existe um grande défice de literatura sobre cidadania em Moçambique em geral e sobre 

cidadania nos jovens adolescentes em particular. De acordo com o OSISA29 (2009, 6), 

Moçambique possui um dos regimes mais generosos a nível do continente africano para a 

aquisição de nacionalidade. Basta que uma criança nasça em Moçambique, exceptuando-se 

casos de filhos de diplomatas, é lhe automaticamente concedido a nacionalidade 

Moçambicana. O exercício de direitos políticos e da cidadania é assegurada a todos 

cidadãos, que sejam originários ou naturalizados. O documento da OSISA não apresenta 

uma definição do conceito de cidadania. Ele se limita a recorrer a ideia da igualdade entre 

os cidadãos nos termos consagrados pela CRM. No entanto, o documento faz subentender 

que o conceito de cidadania se refere a posse de nacionalidade, por um lado, e o exercício 

dos direitos políticos, por outro, como se pode ler na citação a baixo: 

“Em linhas gerais, a Constituição confere a todos os cidadãos moçambicanos, tanto 

os portadores de cidadania originária como adquirida, amplas possibilidades de 

participação política e de exercício da cidadania” OSISA (2009, 36). 

A OSISA (2009, 36) destaca dois conceitos importantes, nomeadamente a participação e o 

próprio conceito de cidadania, e sugere elementos que na sua perspectiva ajudam a 

compreender a noção de cidadania, mas que os mesmos também reflectem o conceito de 

participação:  

i. Possibilidade de escolha, de maneira livre e justa, dos representantes políticos (o 

voto), e  

ii. Possibilidade de participação activa na execução e formulação de políticas, tanto 

pela via política (candidatando-se a cargo político ou participando em fóruns de 

consulta popular) ou administrativa (via concurso ou indicação para função pública). 

Esta aparente dificuldade para uma definição mais clara foi igualmente presente nas 

opiniões dos diferentes intervenientes durante as consultas no âmbito da realização do 

estudo. Na opinião da maioria das pessoas a nível das instituições do governo e 

professores, o conceito de cidadania esteve mais voltado aos valores identitários da 

moçambicanidade, designadamente o facto de nascer em Moçambique e o respeito aos 

símbolos nacionais, tais como a bandeira, o hino nacional e as datas comemorativas dos 

feriados nacionais. Foi apontado por este grupo o problema da perda de valores e a 

ausência a nível do sistema de educação de assuntos nos curricula escolar que remetam 

para o resgate dos valores morais e da unidade nacional, bem como do respeito aos 

símbolos nacionais, e as pessoas mais velhas. Efectivamente, a forma como estes actores 

olham para o conceito de cidadania está mais orientado para questões de moral cívica e 

patriótica, e tem uma forte inclinação para evocação de deveres dos cidadãos perante o 

Estado. Os pais e encarregados de educação, na sua maioria, apresentaram dificuldades na 

definição do conceito. A despeito disso, alguns elementos foram evidenciados 

nomeadamente, o dever de contribuir para a melhoria do bem-estar das comunidades, e do 

cumprimento de deveres junto dos mais velhos. Em muito poucos casos os pais e 

encarregados de educação se referem a questão da valorização dos feriados nacionais e 

dos símbolos do país como uma forma de consolidar o espírito de unidade nacional e do 

amor a pátria. A interpretação do conceito de cidadania pelos diferentes grupos 

                                                

29  OSISA - Open Society Initiative for Southern Africa. 
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entrevistados nas três províncias deu indicações de alguma lacuna tanto de conhecimento 

do conceito bem como das práticas mais comuns que pelo menos a literatura oferece para 

interpretação do conceito de cidadania. Os aspectos levantados por estes realçam a 

importância do respeito e defesa dos valores da pátria e da “moçambicanidade” que seriam 

fundamentos para a construção e consolidação de uma identidade colectiva, entendida 

como sendo a base da cidadania.  

Contrariamente a esse olhar sobre o conceito de cidadania, as crianças, que representam o 

grupo alvo da Campanha para a Cidadania, têm outra visão e outra interpretação sobre o 

conceito. Por um lado, elas vêm o conceito de cidadania numa perspectiva de afirmação dos 

direitos da criança, e por via disso, a cidadania se resume no exercício de práticas que 

valorizam e dignificam os direitos das crianças por parte das entidades do governo e da 

comunidade.  

“Para nós cidadania significa uma situação segundo a qual, o governo e as 

comunidades, principalmente as pessoas mais velhas, respeitam os direitos das 

crianças, e da pessoa portadora de deficiência, mas também significa que as 

pessoas tem direito de exercer livremente o direito de se expressar e de defender 

seus interesses”
30

 

Outrossim, a cidadania também representa práticas consentâneas com as exigências de 

cumprimento de deveres no seio da família, e do exercício pleno das liberdades de 

expressão e de escolhas. Estes elementos podem ser visualizados com base nas 

evidências fornecidas pelos resultados dos questionários.  

Portanto, estamos perante dois mundos que exprimem para o mesmo conceito formas 

diferenciadas de interpretação, e isso decorre das experiências e expectativas que cada um 

destes grupos vive e almeja, influenciados pelo contexto político, socioeconómico e cultural.  

Os resultados dos questionários aos jovens adolescentes revelam que o conhecimento 

sobre o conceito de cidadania em crianças na idade entre 12 a 15 é fraco. Cerca de 63,4% 

dos adolescentes de ambos os sexos, e para o conjunto das três províncias não tem 

conhecimento sobre cidadania. Somente 36,6% responderam que sabiam o que é 

cidadania. Vide o Quadro 6. 

Quadro 6: % de adolescentes com conhecimento do conceito de cidadania 

 

Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

Válida 

Sim 457 36,4 36,6 36,6 

Não 790 62,9 63,4 100,0 

Total 1.247 99,4 100,0   

S/info 
Sem 

informação 
8 ,6     

Total 1.255 100,0     

                                                

30 Entrevista com um grupo de jovens adolescentes no distrito de Pebane, membros do Parlamento 
Infantil e da Rádio Comunitária Muniga. 
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O conhecimento que as crianças indicam ter sobre cidadania não equivale ao conhecimento 

do ponto de vista de definição de conceito, refere-se em parte a uma situação de 

consciência em relação a sua existência. Paradoxalmente, a despeito da maioria das 

crianças ter dito não ter conhecimento sobre o conceito de cidadania, o mesmo não 

acontece quando se pergunta sobre que elementos caracterizam a cidadania. Pode-se ver 

na figura 1, dos resultados agregados das três províncias que os jovens adolescentes 

apontam precisamente os elementos comummente considerados como sendo 

característicos da cidadania. Em geral, cerca de 48% considera “nascer em Moçambique” 

como um dos mais importantes elementos de cidadania; de seguida 29% que tem em 

consciência a ideia do exercício da liberdade de expressão, indicada como “direito de dizer o 

que pensa”; 20% que acha que é também elemento característico de cidadania “ajudar as 

pessoas da comunidade” que está de algum modo relacionado com o dever dos cidadãos 

de darem o seu contributo em prol da comunidade, e outros 20% que consideram como 

sendo característica de cidadania o “cumprimento de deveres em relação ao Estado“, e a 

seguir 19% que aponta liberdade de escolha em relação a pertença a uma organização 

política qualquer “pertencer a uma organização política que quiser”. O aparente paradoxo 

está relacionado com o facto de que no primeiro caso se procura entender conhecimento de 

conceito, que em geral pressupõe um processo mais elaborado e intelectual de construção 

de uma definição, o que em geral é complexo. E tratando-se de crianças o nível de 

complexidade se torna muito mais alto. Mas, em relação a indicação de elementos que 

caracterizam um conceito, em geral é muito mais fácil enumera-los, por se tratar de 

elementos directamente ligados à acção prática.  

Figura 1: Opinião sobre elementos de cidadania, resultados agregados 

 

 

Entre raparigas, 49% colocam ênfase na questão da pertença à nação moçambicana, 30% 

aponta o exercício da liberdade de expressão (direito de dizer o que pensa); 21% indica a 

obrigatoriedade de cumprimento de deveres em relação ao Estado; e 20% a 

responsabilidade de dar um contributo na comunidade. Em relação aos rapazes, também 

vemos uma maior percentagem dos jovens adolescentes que indicam a pertença a nação 

moçambicana por nascimento como sendo aquela com maior peso e representa 47%; cerca 

de 27% aponta o direito a liberdade de expressão; 21% indica a obrigatoriedade de cumprir 

deveres em relação ao Estado, a mesma percentagem que as raparigas; 20% aponta a 

liberdade de escolher pertencer a qualquer organização partidária, que para as raparigas 
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representa 18%; e 19% dos rapazes apontam a responsabilidade de puder ajudar a 

comunidade. Ver a figura 2. 

Figura 2: Opinião sobre elementos que caracterizam a cidadania, resultados 
agregado de acordo com o sexo 

 

Tanto raparigas como rapazes das três províncias (Maputo, Zambézia e Cabo Delgado) 

convergem nos elementos mais importantes apontados como sendo características de 

cidadania. E o peso relativo em termos percentuais para cada um dos elementos das 

características de cidadania é também semelhante tanto entre províncias bem como entre 

jovens adolescentes de ambos os sexos. Ver a figura 3.  

Figura 3: Opinião sobre elementos que caracterizam a cidadania, nas três 
províncias 
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O conceito de cidadania neste estudo deve ser entendido como uma prática que se 

configura em três dimensões do exercício de direitos e deveres dos cidadãos, sobretudo 

jovens adolescentes: 

i. A primeira dimensão assente na identidade baseada no reconhecimento de pertença 

a uma comunidade ou uma nação na qual os indivíduos gozam de direitos e deveres;  

ii. A segunda dimensão baseada na ideia de gozo de uma prerrogativa de participação 

e de exercício de voz perante a sociedade; e 

iii. A terceira dimensão baseada no reconhecimento de existência de responsabilidade 

intrínseca ao dever de prossecução dos seus interesses e da sua comunidade dentro 

de um quadro de direitos e deveres constitucionais e culturalmente estabelecidos. 

4 . 3  P a r t i c i p a ç ã o  n o s  m e c a n i s m o s  d e  t o m a d a  d e  

d e c i s ã o  a  n í v e l  l o c a l  

Os actuais mecanismos de participação se fazem na base da representação. Uma outra 

forma de funcionamento desses mecanismos que levasse em conta a integração da 

totalidade dos membros de uma sociedade seria um grande fracasso, porque tornaria o 

próprio processo de tomada de decisão excessivamente complexo por conta da 

multiplicidade de interesses e também do número elevado de participantes. A experiência da 

governação participativa em Moçambique tem seguido a lógica de representação de grupos 

de interesse nos espaços de diálogo. Por iniciativa do governo foram formalmente criadas 

Instituições de Participação e Consulta Comunitárias (IPCCs) que integram os Conselhos 

Locais (CLs), Comités Comunitários (CCs), Fóruns Locais (FLs), e outros mecanismos 

formais e informais, tais como os Observatórios de Desenvolvimento (ODs), a Presidência 

Aberta e Inclusiva (PAI), para além de outros mecanismos de iniciativa sectorial ou das 

OSC, através das quais se estrutura o diálogo entre as comunidades e/ou a sociedade civil 

com o governo.31 É através destes mecanismos que actualmente ocorrem com alguma 

previsibilidade as oportunidades de participação, de expressar a voz, e de promover a 

responsabilização pública. 32  Estes constituem o conjunto das estruturas democráticas 

existentes, que integram também as instituições políticas de representação, nomeadamente 

as Assembleias Municipais (AM), Assembleias Provinciais (APro), e o Parlamento. Não 

obstante o leque de instituições democráticas, a realidade actual mostra que não existe 

experiência tanto de representação como de participação de jovens adolescentes nestes 

diferentes espaços, sendo excepção os conselhos de escola, onde efectivamente a 

participação de jovens adolescentes ainda não tem um peso importante do ponto de vista 

decisório.  

O Parlamento Infantil (PIn) que é também uma iniciativa apoiada directamente pelo Governo 

e apadrinhada pelo Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS) e pelos sectores que 

representam a sua “extensão” a nível local nomeadamente a Direcção Provincial da Mulher 

e Acção Social (DPMAS) e os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social 

(SDSMAS) realiza com limitada regularidade fóruns que juntam o governo e os membros do 

PIn para a discussão sobre a implementação da Convenção das Nações Unidas e da Carta 

Africana sobre os Direitos da Criança. Esta mudança representa um passo importante na 

ruptura com as práticas actuais nas relações entre adolescentes e adultos, sobretudo com 

                                                

31  Macuane et al. (2010); Forquilha, Salvador e Orre, Alask (2012). 
32  MAP (2011) Guião de Consulta para a Participação Comunitária e da Sociedade Civil na Boa 

Governação. Documentos elaborados para o MASC para os níveis de Distrito, Província e 
Município. Maputo. 
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as autoridades do governo, uma vez que os mecanismos de consulta e participação actuais 

são per si excludentes em relação ao envolvimento do adolescente como actor do seu 

próprio processo de mudança e de desenvolvimento.  

Alguns documentos que falam sobre direitos da criança33 sugerem que a capacidade de 

influenciar o desenho e implementação de programas que comportam acções com efeitos 

directos nas crianças têm mais significado quando estas são envolvidas directamente no 

processo decisório. A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança, 

estabelece no Artigo no 12 que, “as opiniões da criança devem ser consideradas e tomadas 

em conta em todas as vertentes em que ela é afectada, avaliando-se em função da idade e 

sua maturidade”. Nesse âmbito, advoga-se que os decisores, fazedores de políticas, 

incluindo pais e encarregados de educação, precisam reconhecer que as crianças adquirem 

habilidades e competências à medida que crescem e são capazes de assumir um crescente 

nível de responsabilidade sobre as decisões que os afectam à medida que essas 

capacidades se desenvolvem. Por outro lado, existem opiniões segundo as quais as 

crianças podem ser consultadas porém, pensar que elas devam ser envolvidas de forma 

directa na tomada de decisão parece uma pretensão muito longe de conseguir ser uma 

realidade34 e apontam o facto de que mesmo nos países com um nível de democracia já 

consolidado o envolvimento de crianças no processo decisório sobre políticas não ser 

comum. 

Embora a expectativa em relação a participação nos espaços de tomada de decisão por 

parte de jovens adolescentes não deve ser colocada a uma fasquia demasiado alta, 

conforme foi explicado acima, de qualquer modo, ela corresponde a maneira mais efectiva 

de que as suas aspirações e necessidades possam ser formalmente concebidas e 

potencialmente implementadas pelos decisores e fazedores de políticas, bem como os 

demais adultos. Para que tal aconteça, duas coisas se esperam que possam ter lugar:  

i. Uma primeira é a possibilidade de que as crianças possam ter seus próprios 
mecanismos de diálogo com as autoridades governamentais ou com suas 
comunidades, bem como a nível das escolas; e 

ii. A segunda seria a integração de representantes das crianças nos mecanismos de 
diálogo criados pelo governo, pelas comunidades, e a nível das escolas.  

Os resultados do estudo revelam que existem muito poucos mecanismos de diálogo de 

jovens adolescentes. Actualmente existe o Parlamento Infantil, cujo papel é essencialmente 

o de acompanhar a implementação dos direitos da criança. O PIn tem encontros com as 

autoridades governamentais no distrito, província e a nível nacional através da organização 

de fóruns do PIn a cada um desses níveis. O sector da Mulher e Acção Social é o órgão do 

governo que coordena e assegura o funcionamento do PIn. Também existe a Organização 

Continuadores de Moçambique (OCM) que tem a sua origem no partido Frelimo, uma 

organização criada ainda no período do partido único e cujo patrono e membro número 1 é o 

ex-Presidente da República, Samora Machel. A OCM foi criada em prole da criança. Numa 

entrevista a Secretária Geral35 desta organização ela assegurou que a organização não tem 

realizado quaisquer actividades nos últimos anos por falta de recursos. Ela tem implantação 

nas províncias de Maputo, Zambézia, Tete e Manica. A nível das escolas estão criados os 

                                                

33 Save the Children (2007). Getting it Right for Children: A practioners guide to child rights 
programming; Lansdown, Gerison (2011). A Framework for Monitoring and Evaluating Children’s 
Participation: A Preparatory Draft for Piloting. May 2011. 

34 Opiniões de diversos entrevistados, bem como dos membros do Comité Técnico do PAANE 
expressa no encontro de apresentação de resultados preliminares do estudo. 5/02/2014. 

35  Entrevisa a Sra Beleza Fernandes, Secretária Geral da COM. 
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chamados “Clubes da Rapariga” com o objectivo de fortalecer o conhecimento sobre direitos 

da criança, e conscientizar em relação a violação de menores, manutenção da rapariga nas 

escolas, a luta contra a violência doméstica e a problemática do HIV e SIDA. Os governos 

não dispõem de qualquer mecanismo de diálogo explícito para a participação dos 

adolescentes. Embora os fóruns do Parlamento Infantil tenham a participação do governo, 

as decisões e a agenda do órgão são controladas pelos adultos.  

“Apesar dos esforços para a criação do PIn pelo governo, esta instituição ainda é 

informal, os sectores da Mulher e Acção Social no distrito, província e a nível 

nacional têm a responsabilidade de criar as condições para que as crianças do PIn 

tenham espaço e condições mínimas para realizar o seu trabalho no âmbito na 

organização. Os governos através do sector da Mulher e Acção Social organizam 

anualmente um encontro com as crianças do PIn para discutir aspectos específicos 

sobre direitos da criança. De um modo geral as crianças do PIn embora estejam a 

ganhar uma importante experiência na discussão de assuntos de natureza pública e 

estarem a desenvolver capacidades de diálogo, a sua agenda ainda é determinada 

pelos adultos” 36 

Os dados agregados dos inquéritos apontam que 80% das raparigas nunca participaram em 

processos de tomada de decisão, contra 76% de rapazes. Cerca de 16% de raparigas 

contra 18% de rapazes disseram que participam poucas vezes. A percentagem dos que 

participam “muitas vezes” e “sempre” é de 4% entre raparigas, e 7% entre rapazes. A figura 

4 ilustra a situação descrita. 

Figura 4: % de participação na tomada de decisões, resultados agregado por sexo 

 

Os resultados dos inquéritos revelam que uma elevada percentagem de adolescentes não 

participa em encontros com os dirigentes locais.  

A percentagem de jovens adolescentes que nunca participaram em encontros com os 

dirigentes é muito mais alta na Província de Maputo (86%), e mais baixa em Cabo Delgado 

(68%), e na Zambézia a percentagem é de 80%. E no caso da Província de Maputo, 

                                                

36  Entrevista na Zambézia, Secretária Permanente Provincial, e corroborada por outras entrevistas, 
nomeadamente com o Director Provincial Adjunto de Educação e Cultura de Cabo Delgado.  
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também os jovens adolescentes que participaram “poucas vezes” em encontros de tomada 

de decisões representa a mais baixa percentagem (10%) comparando com as outras 

restantes duas províncias, e mais uma vez, a Província de Cabo Delgado aparece com a 

maior percentagem (27%) de jovens adolescentes que participaram poucas vezes nos 

encontros com os seus dirigentes locais. Relativamente a categoria dos que disseram que 

participaram “muitas vezes e “sempre”, as províncias da Zambézia e Cabo Delgado, ambas 

têm a mesma percentagem de jovens adolescentes que participaram em encontros de 

tomada de decisões que é de 5%, e para a província de Maputo a percentagem é de 3%. 

Vide a figura 5. Estas percentagens são ainda muito baixas, no entanto, as experiências de 

implementação de iniciativas com crianças que são realizadas por OSC com vista a 

promoção de direitos das crianças a nível das escolas, e na assistência ao Parlamento 

Infantil e grupos da rapariga estão a favorecer mudanças embora ainda muito lentamente.  

Figura 5: % de participação na tomada de decisões a nível local, resultados por 
província 

 

Contrariamente ao que acontece a nível local em relação ao fraco envolvimento na 

participação de jovens adolescentes na tomada de decisões, a situação é diferente quando 

se analisa a participação dos mesmos na tomada de decisões a nível das escolas. Os dados 
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indicam que 16% de raparigas participam muitas vezes em fóruns de tomada de decisões e 

9% participa sempre. Entre os rapazes a percentagem dos que participa muitas vezes é de 

13%, e 11% disse que participa sempre. O facto de a nível das escolas terem sido 

estabelecidos fóruns de consulta como é o caso do Conselho de Escola que integra também 

representantes dos alunos, e os núcleos de escola cuja existência está intrinsecamente 

ligada a necessidade de melhorar os mecanismos de funcionamento e discussão sobre os 

problemas das escolas, e a existência dos grupos de rapariga ainda a nível das escolas, 

explica as razões de uma maior participação nos processos de tomada de decisão a nível 

das escolas. 
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Figura 6: % de participação na tomada de decisões a nível da escola, resultados 
agregado por sexo 

 

A Província de Cabo Delgado surge outra vez com a menor percentagem (19%) de jovens 

adolescentes que nunca participaram em algum encontro com os responsáveis a nível das 

escolas para discutir sobre assuntos que interessam as crianças, nomeadamente a questão 
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apenas 5% participa sempre. Na província de Maputo, 32% “nunca participou” e 16% disse 

participar “muitas vezes” e 10% disse que participa sempre. A percentagem de raparigas e 

rapazes que disse “nunca participou” e aquela que já participou “poucas vezes” é 

praticamente igual, como bem ilustra a figura 7. 

Figura 7: % de participação na tomada de decisões a nível da escola, por 
província 
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influenciado de forma directa pelas opções definidas pelas crianças enquanto actores com 

potencial de participação. A despeito de se reconhecerem direitos a participação da criança 

no processo decisório ela é afectada tanto, por barreiras de ordem cultural que limitam a 

criança a um comportamento de submissão as orientações dos mais velhos; pela ausência 

de oportunidades de acesso as estruturas formais de poder; bem como pelo fraco domínio 

tanto das autoridades e dos pais e encarregados de educação, sobre os direitos e deveres 

associados ao exercício da cidadania. 

4 . 4  P a r t i c i p a ç ã o  e m  e s t r u t u r a s  a s s o c i a t i v a s  

A pertença a uma organização associativa é uma base importante para a facilitação do 

diálogo entre os cidadãos e actores governamentais. E em relação ao grupo alvo da 

campanha para a cidadania, fazer parte de uma estrutura associativa significaria uma 

oportunidade para interacção entre jovens adolescentes e extensivamente também uma 

ponte para um relacionamento mais fácil com as autoridades locais. Estes relacionamentos 

são importantes no sentido de que permitem a redefinição das formas de interpretação de 

valores por parte dos adultos em relação as capacidades bem como as crenças e 

expectativas dos adolescentes.  

Assim, as estruturas associativas constituídas por adolescentes servirão de veículo para 

dinamizar tais mudanças nas relações entre crianças e adultos e nas percepções sobre as 

reais capacidades das crianças em relação ao seu potencial para influenciar decisões em 

torno de assuntos que a eles afectam directamente.  

O PIn é um bom exemplo de uma estrutura associativa composta por crianças que têm 

demonstrado um importante sinal de mudanças em relação ao paradigma de que as 

crianças não tem opiniões estruturadas e sistematicamente elaboradas a ponto de 

determinar o curso das acções sobre políticas e opções estratégicas de desenvolvimento. 

Esta mudança representa um passo importante na ruptura com as práticas actuais nas 

relações entre adolescentes e adultos, sobretudo àqueles que representam as instituições 

governamentais, porque os mecanismos de participação actuais são per si excludentes em 

relação ao envolvimento do adolescente como sujeito do seu próprio processo de mudança 

e de desenvolvimento.  

E como foi referido antes, a expectativa de que o envolvimento da criança seja visto na 

perspectiva mais proactiva não deve ser colocada a um nível muito alto porque do ponto de 

vista prático as experiências mostram que isso é difícil não somente no contexto de 

Moçambique mas também em outros contextos de países com desenvolvimento e níveis de 

cidadania mais avançados.  

Outras estruturas associativas com alguma razoável dinâmica são os grupos de rapariga, 

constituídos a nível das escolas e que envolvem tanto raparigas como rapazes, e que visam 

abordar questões sobre direitos da criança, e principalmente fazer eco aos esforços de 

retenção da rapariga nas escolas. O outro grupo associativo são os núcleos escolares que 

estão mais virados para actividades de natureza recreativa. 

Olhando para os resultados do estudo, percebe-se que na totalidade das três províncias a 

maioria dos jovens adolescentes estão integrados em alguma estrutura associativa ou em 

um grupo específico. Mais do que a metade (54,9%) dos jovens adolescentes disseram que 

fazem parte de alguma forma de estrutura associativa que pode ser um grupo ou uma 

espécie de associação. E os outros 45,1% não participam de nenhuma associação ou 

grupo. Vide o quadro 7. 
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Quadro 7:  Cidadãos/Adolescentes que fazem parte de alguma estrutura associativa 
ou grupo 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

Válida Sim 683 54,4 54,9 54,9 

Não 561 44,7 45,1 100,0 

Total 1.244 99,1 100,0  

S/info. Sem informação 11 ,9   

Total 1.255 100,0   

Na província de Maputo, a maior percentagem de jovens adolescentes, cerca de 24%, 

participam em grupos escolares. E os grupos de igreja e de futebol partilham entre eles a 

mesma percentagem de participação que é de 20%. A percentagem de adolescentes que 

integram grupos ou associações comunitárias é muito baixa, apenas 1% na Zambézia e 3% 

tanto em Maputo como em Cabo Delgado. As associações locais têm sempre uma 

perspectiva de busca de soluções para problemas locais dos seus membros, e em geral são 

constituídas por adultos, o que coloca sempre desafios em termos de integração de jovens 

adolescentes nesses grupos. 

Há mais adolescentes nos grupos escolares do que em qualquer outro tipo de grupo ou 

associação, vide a figura 8. É difícil integrar algumas destas categorias de grupo, no modelo 

das associações. Por exemplo, os grupos de futebol, os grupos das igrejas, e o de canto e 

dança, não possuem as mesmas características de associações que buscam soluções para 

problemas específicos dos seus membros ou da sua comunidade, embora sejam eles 

mesmos, também espaços privilegiados para troca de informação, e de construção de 

conhecimentos sobre direitos e deveres, bem como de aprofundamento de debates sobre 

questões que interessam os seus integrantes e quiçá, aspectos relativos a cidadania. 
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Figura 8: % de adolescentes por província que participam em associações ou 
grupos 

 

Os níveis de participação de raparigas e rapazes nas estruturas associativas são 

apresentados na figura 9. Cerca de 24% de jovens adolescentes participam em grupos de 

futebol, 14% nos grupos escolares, 11% nos grupos de igreja. Por outro lado, entre 

raparigas, 20% estão integradas em grupos escolares e representam a maior percentagem, 

17% participam em grupos de canto e dança, e 15% nos grupos de igreja.  

As estruturas associativas que são mais comuns e que registam maior participação de 

jovens adolescentes, correspondem ao tipo de grupos com vocação para actividades de 

natureza recreativa, e as outras estão viradas para a promoção de direitos da criança. Estes 

últimos têm algum potencial para alargar o âmbito de intervenção através da acomodação 

de questões que contribuem para a promoção de valores da cidadania, que de algum modo, 

funcionam como vectores para a defesa de direitos e um movimento para o exercício de 

deveres. O Parlamento Infantil, os grupos de rapariga e núcleos escolares, tem potencial 

para produzir resultados no quadro dos objectivos do CEC, e podem também funcionar 

como janelas de entrada e de reprodução das iniciativas a nível dos jovens adolescentes em 

matéria de promoção do conhecimento e práticas sobre cidadania.  

Figura 9: % de raparigas e rapazes que participam em estruturas associativas 
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Do total de jovens que não participam em estruturas associativas, que corresponde a 45.1% 

do total das três províncias, não o fazem por falta de conhecimento sobre a existência de 

tais estruturas, e por outro lado, porque não vêem qualquer importância de fazerem parte 

delas. Em todas as províncias a maioria dos jovens adolescentes que não integram grupos 

ou associações referem que não o fazem devido a falta de conhecimento da existência 

dessas estruturas bem como o desconhecimento da sua importância.  

4 . 5  P a r t i c i p a ç ã o  d e  j o v e n s  a d o l e s c e n t e s  n o s  

a s s u n t o s  d a  s u a  c o m u n i d a d e   

O estudo de base da campanha de cidadania também analisou o comportamento dos jovens 

adolescentes em relação a responsabilidade de participação na solução de problemas nas 

suas comunidades, que é também uma prática característica da cidadania. Quando se 

questionam os jovens adolescentes em relação a suas experiências de participação na 

prestação de serviços que visam melhorar situações específicas para o bem-estar das suas 

comunidades, pelo menos cerca de 83% em Maputo; 72% na Zambézia; e 60% em Cabo 

Delgado disseram que nunca tiveram qualquer experiência neste sentido; e os outros 11%, 

19%, e 34% respectivamente para as mesmas províncias responderam que participaram 

“poucas vezes” em iniciativas de apoio nas suas comunidades.  

A província da Zambézia apresenta índices mais elevados de participação em actividades a 

nível comunitário. Cerca de 9% dos adolescentes representa o conjunto dos que disseram 

que participam “muitas vezes” e “sempre”. Em Maputo, para as mesmas categorias “muitas 

vezes” e “sempre” a percentagem é de 5%; e em Cabo Delgado a percentagem é de 6%. 

Em Cabo Delgado, a despeito de 60% ter dito que “nunca participa”, ela corresponde a 

percentagem mais baixa em relação as outras duas províncias; e, entre os que participam, 

um total de 34% correspondem aos que efectivamente participam “poucas vezes”. No caso 

da Zambézia, a percentagem dos que participam em actividades a nível comunitário é 

relativamente maior que a das outras duas províncias. O facto da província experimentar há 

quase uma década acções que promovem actividades entre os jovens adolescentes pode 

estar na origem desta ligeira vantagem da Província da Zambézia. É importante realçar que 

a Província da Zambézia foi a primeira a lançar a experiência do Parlamento Infantil no país. 
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Figura 10: % de jovens adolescentes por província que participam na solução de 
problemas da sua comunidade 

 

A figura 11 permite-nos perceber que as raparigas representam a percentagem maior entre 

os jovens de ambos os sexos que nunca se dedicaram a qualquer iniciativa de intervenção a 
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melhoria das suas condições de vida e ou de bem-estar. Entre rapazes e raparigas a maior 

percentagem dos jovens adolescentes que participam em actividades para a solução de 

problemas nas comunidades é constituída por rapazes, onde 10% corresponde àqueles que 

disseram que participam “muitas vezes” e “sempre”. 

Figura 11: % de raparigas e rapazes que participam em actividades com vista a 
solução de problemas comunitários 
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Considerado que a pertença a uma associação ou grupo pode ser factor importante para 

que os indivíduos assumam um comportamento para a acção colectiva, bem como para 

benefício de outros, foram cruzadas duas variáveis, nomeadamente a “pertença a uma 

associação” e a “frequência de prestação de ajuda na comunidade”. Os Quadros 8, 9 e 10 

ilustram os resultados do cruzamento de dados para aquelas variáveis e são significativos 

para o nível provincial.  

Quadro 8: Relação entre fazer parte de uma associação ou grupo e frequência com 
que ajuda na comunidade, Província de Maputo 

 

Frequência com que ajuda na comunidade 

Total Nunca 

Poucas 

vezes 

Muitas 

vezes Sempre 

Faz parte de 

alguma 

associação ou 

grupo  

 

Sim Count 214 37 8 6 265 

% 80,8% 14,0% 3,0% 2,3% 100,0% 

Não Count 110 8 4 5 127 

% 86,6% 6,3% 3,1% 3,9% 100,0% 

Total 

 

Count 324 45 12 11 392 

% 82,7% 11,5% 3,1% 2,8% 100,0% 

/Crosstabulation 

Quadro 9: Relação entre fazer parte de uma associação ou grupo e frequência com 
que ajuda na comunidade, Província da Zambézia 

 

Frequência com que ajuda na comunidade Total 

Nunca 

Poucas 

vezes 

Muitas 

vezes Sempre  

Faz parte de 

alguma 

associação 

ou grupo 

Sim Count 111 51 22 6 190 

% 58,4% 26,8% 11,6% 3,2% 100,0% 

Não Count 183 25 10 0 218 

% 83,9% 11,5% 4,6% ,0% 100,0% 

Total Count 294 76 32 6 408 

% 72,1% 18,6% 7,8% 1,5% 100,0% 

/Crosstabulation 
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Quadro 10: Relação entre fazer parte de uma associação ou grupo e frequência com 
que ajuda na comunidade, Província de Cabo Delgado 

 

Frequência com que ajuda na comunidade 

Total Nunca 

Poucas 

vezes 

Muitas 

vezes Sempre 

Faz parte de 

alguma 

associação 

ou grupo 

Sim Count 112 89 8 11 220 

% 50,9% 40,5% 3,6% 5,0% 100,0% 

Não Count 133 51 6 2 192 

% 69,3% 26,6% 3,1% 1,0% 100,0% 

Total Count 245 140 14 13 412 

% 59,5% 34,0% 3,4% 3,2% 100,0% 

/Crosstabulation 

Os resultados apresentados nos três Quadros acima, levam a concluir que fazer parte de 

alguma associação per si não é suficiente para que as pessoas ganhem um comportamento 

mais proactivo de participação na realização de actividades para o benefício da comunidade 

ou grupos específicos da comunidade. É porém importante ressaltar que embora a pertença 

a uma associação não tenha revelado uma relação forte ao comportamento proactivo na 

participação em actividades para a comunidade, é certo que comparando com a 

percentagem de adolescentes que fazem parte de uma associação ou grupo e aqueles que 

não o fazem, há uma muito ligeira diferença que aponta que as pessoas tendem a participar 

mais em actividades comunitárias quando fazem parte de uma associação do que quando 

não o fazem. Esta tendência se confirma para as províncias da Zambézia e de Cabo 

Delgado, mas a situação é contrária no caso da Província de Maputo, e não fica muito claro 

porquê. Contudo, uma hipótese para esta situação deve estar associada a problemas de 

consistência nas respostas dadas pelos inquiridos. Pois, quase todos os entrevistados 

adultos e membros de grupos associativos juvenis e representantes de organizações da 

sociedade civil, reconhecem e salientam que uma forma muito comum e funcional de 

participação de jovens adolescentes bem como de adultos em actividades a nível 

comunitário ocorre quando as pessoas estão envolvidas em organizações.37 

Na província de Maputo, a percentagem de jovens que fazem parte de alguma associação 

ou grupo e que disse que participa “muitas vezes” e “sempre” é de 3,0% e 2,3% 

respectivamente. E para as mesmas categorias de frequências, e desta vez analisando a 

situação de jovens que não fazem parte de alguma associação, a percentagem é 

minimamente superior àquela dos que fazem parte de associação, ou seja 3,1% que disse 

que participa “muitas vezes”, e 3,9% que participa “sempre”. E acima de 80% nunca 

participaram em actividades de âmbito comunitário tanto entre os que são membros de uma 

associação bem como os não membros. Na província da Zambézia, apenas 11,6% de 

adolescentes que fazem parte de alguma associação ou grupo dizem que participam “muitas 

vezes” na ajuda as comunidades, e 58,4% disseram que “nunca” participaram. Entre os 

                                                

37 Entrevista com grupo de professores e pais e encarregados de educação na Manhiça, e 
corroborada pelas entrevistas na Matola com o Secretário Permanente da Província de Maputo. 
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jovens que não fazem parte de alguma associação apenas 4,6% participam “muitas vezes”, 

e 83,9% nunca participou. Relativamente a Cabo Delgado, tem-se 3,6% entre os que são 

parte de alguma associação que disse que participa “muitas vezes”, e os não membros 

totalizam 3,1%; e 50,9% entre os membros de associações ou grupos “nunca” participaram, 

e entre os não membros a percentagem é de 69,3%.  

4 . 6  P r o - a c t i v i d a d e  d o s  j o v e n s  a d o l e s c e n t e s  n a  

d e f e s a  d e  d i r e i t o s  e  d e v e r e s  

Para que os indivíduos possam defender seus direitos e cumprir seus deveres é importante 

que eles conheçam quais os direitos e deveres que eles têm como indivíduos. Esta é a 

premissa importante e o ponto de partida para compreender o nível de participação de 

jovens na defesa dos seus interesses directamente associados aos seus direitos e deveres. 

As entrevistas com pais e encarregados de educação não deram indicações seguras sobre 

o nível de conhecimento dos jovens adolescentes dos seus direitos e deveres. Isto pode ser 

explicado pela falta de conhecimento que os pais e encarregados de educação têm sobre 

direitos e deveres das crianças. O acesso a informação sobre direitos e deveres da criança 

a nível das famílias e das comunidades em geral é fraco38 e há necessidade de partilhar e 

disseminar conhecimento sobre direitos junto das famílias nas comunidades. 

Os resultados agregados das três províncias sugerem que uma importante maioria de 

jovens adolescentes já ouviu falar sobre direitos (86,6%) e deveres (77,2%) (Vide o Quadro 

11). Em relação a caracterização dos elementos que para eles correspondem a direitos, 

78,0% indicaram o “direito de estudar”, 50,6% o “direito a vida”, 44,5% o “direito de brincar”, 

e 37,9% o “direito a alimentação” (ver o Quadro 12).  

Quadro 11: % de jovens adolescentes que ouviu falar sobre direitos 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem acumulada 

Válida Sim 1.087 86,6 86,6 86,6 

Não 168 13,4 13,4 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  

 

  

                                                

38 Entrevista com grupo de professores e encarregados de educação no distrito da Manhiça, 
14/11/2013, e entrevista com membros do Conselho de Escola da Escola Primária Josina Machel 
em Pebane, 15/12/2013. 
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Quadro 12: % de jovens adolescentes e o tipo de direitos que já ouviu falar 

 

Respostas 
Percentagem de 

Casos 
N Percentagem 

Tipo de direitos de que ouviu falar
a
 Direito a vida 546 18,0% 50,6% 

Direito de estudar 842 27,7% 78,0% 

Direito a alimentação 409 13,5% 37,9% 

Direito a habitação 285 9,4% 26,4% 

Direito a saúde 375 12,3% 34,7% 

Direito de votar 99 3,3% 9,2% 

Direito de brincar 481 15,8% 44,5% 

Total 3037 100,0% 281,2% 

A figura 12 ilustra a percentagem por província em relação ao tipo de direitos que os jovens 

adolescentes já ouviram falar. Da mesma forma como acontece para os resultados 

agregados das três províncias, os dados por província também indicam que a maioria dos 

jovens apontam o “direito de estudar” (82% Maputo, 83% Zambézia, e 68% Cabo Delgado). 

E para as províncias de Maputo e Cabo Delgado, em segundo lugar é indicado o “direito a 

vida”, com 49% e 47% respectivamente, ao passo que a província da Zambézia indica o 

“direito de brincar” (59%); e Maputo apresenta como a terceira maior percentagem de 42% 

de jovens que escolhe o “direito de brincar”, Cabo Delgado 42% escolhe o “direito a 

alimentação”, e Zambézia 57% escolhe o “direito a vida”.  

Figura 12: % de adolescentes por província e o tipo de direitos que já ouviu falar 
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Os espaços em que os jovens estão confinados, sãos essencialmente os da família e 

escola. Tanto num como noutro espaço, não estão institucionalizados 39  seja formal ou 

informalmente práticas que permitem o fortalecimento da consciência dos jovens 

adolescentes em relação a sua participação no diálogo que concorra para a salvaguarda 

dos seus direitos ou na defesa de seus interesses e de outras crianças, sobretudo as que se 

encontram mais expostas a vulnerabilidade, nomeadamente crianças órfãs, crianças que 

sofrem de abusos e violência, bem como àquelas com deficiência.  

No ensino primário há já iniciativas de integração de matérias relacionadas com a educação 

moral e cívica mas com poucos resultados do ponto de vista de conscientização sobre o 

exercício de cidadania. Este défice é reconhecido pelos responsáveis dos sectores de 

educação nos diferentes distritos onde este estudo foi realizado. Por exemplo, a directora 

dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) da Manhiça disse o 

seguinte: 

“O sector de educação introduziu nos últimos anos algumas matérias sobre moral e 

educação cívica. As matérias começam a ser dadas na 4a classe e são 

aprofundadas mais na sexta e sétima classes. As crianças que estudam já tem 

noções básicas de direitos e deveres, como também tem a capacidade de 

identificar elementos que se relacionam com a cidadania embora tenham ainda 

dificuldades de defini-la. Mas há um grande défice no campo prático. As crianças 

ainda não demonstram acções práticas de defesa de seus direitos. Parece que os 

aspectos de cidadania por vezes se confrontam com outros valores e 

comportamentos próprios dos espaços onde as crianças residem, e que tem muito 

a ver com a cultura local. Uma criança de Calanga por exemplo quando é chamada 

ela ajoelha, mas se chamas a criança da vila da Manhiça poderá apenas responder 

e ficar olhando para si. Isto é um sinal de que existem factores culturais que 

determinam a dificuldade ou facilidade para adopção de novas práticas e atitudes 

perante a sociedade.” 

A nível das famílias, não se fala de direitos das crianças, e tão pouco do conceito de 

cidadania. E regra geral, quando os jovens adolescentes foram solicitados a indicarem quais 

os deveres que conhecem, pelo menos 75,2% indicaram “ajudar nos trabalhos de casa”; e 

54,6% apontam “cuidar dos mais velhos”; depois destas seguem-se 33,7% que diz “cuidar 

da escola”; e 22,1% fala de “ajudar a comunidade”. Estes dados demonstram uma clara 

situação de que a nível familiar as crianças são essencialmente educadas para o 

cumprimento de regras, e adopção de comportamentos e de uma moral associada a valores 

da tradição e da cultura local. Por isso, aspectos como ajudar nos trabalhos de casa e cuidar 

dos mais velhos aparecem como sendo os deveres mais importantes entre os jovens 

adolescentes. Este facto exige que as estratégias de implementação de campanhas para a 

cidadania devam admitir que o sucesso delas depende em parte da leitura e acomodação 

de factores de natureza cultural que afectam directamente os comportamentos das crianças 

nas suas famílias e comunidades.  

Os dados de cada província estão apresentados na figura 13, onde claramente, os 

elementos mais representativos sobre o tipo de deveres que os jovens adolescentes 

ouviram falar, são em ordem de importância, “ajudar nos trabalhos de casa”, “cuidar dos 

mais velhos”, “cuidar da escola”, e “ajudar a comunidade”. Esta ordenação de importância 

                                                

39 Entrevista a jovens adolescentes do Parlamento Infantil e do Grupo da Rádio Comunitária de 
Pebane; bem como, entrevista com membros do governo dos distrito de Montepuez, realçaram o 
facto de que os grupos existentes não terem reconhecimento formal.  
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que é dada pelos adolescentes a nível de cada província é igual àquela que resulta da 

agregação dos dados das três províncias.  

Quadro 13: % de jovens adolescentes que ouviu falar de deveres 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem acumulada 

Válida Sim 967 77,1 77,2 77,2 

Não 285 22,7 22,8 100,0 

Total 1.252 99,8 100,0  

S/Info Sem informação 3 ,2   

Total 1.255 100,0   

Quadro 14: % de jovens adolescentes e o tipo de deveres que já ouviu falar 

 

Respostas 

Percentagem de Casos N Percentagem 

Tipo de deveres de 

que ouviu falar
a
 

Cuidar dos mais velhos 521 24,8% 54,6% 

Ajudar nos trabalhos de 

casa 

718 34,2% 75,2% 

Pagar impostos 114 5,4% 11,9% 

Ajudar a comunidade 211 10,0% 22,1% 

Manter limpas as estradas 166 7,9% 17,4% 

Cuidar das escolas 322 15,3% 33,7% 

Outro dever 48 2,3% 5,0% 

Total 2.100 100,0% 219,9% 
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Figura 13: % de jovens adolescentes por província, e o tipo de deveres que já ouviu 
falar 

 

Os jovens adolescentes, ainda não demonstram pro-actividade para manifestamente 

defender os seus direitos. Os incentivos para exigir seus direitos e exercerem os seus 

deveres como bons cidadãos praticamente não existem. A ausência de uma cultura de 

participação em assuntos de natureza pública e no debate público não só por parte dos 

jovens adolescentes mas também em adultos, a falta de acesso as estruturas de poder e 

aos espaços de debate político e de tomada de decisões exacerba o estado de coisas.  

4 . 7  O  q u e  o s  j o v e n s  a d o l e s c e n t e s  a c h a m  q u e  o s  

c i d a d ã o s  d e v e r i a m  f a z e r  q u a n d o  h á  f r a c a  

r e s p o s t a  a o s  p r o b l e m a s  c o m u n i t á r i o s  

Foram levantadas questões sobre a natureza de problemas mais comuns nas comunidades. 

A ideia era a de entender se os jovens adolescentes têm conhecimentos partilhados em 

relação aos principais problemas a nível das suas comunidades e nessa base, entender 

como é que os cidadãos de um modo geral deveriam reagir junto dos governos quando os 

problemas prevalecem ao longo do tempo sem solução. As respostas nas três províncias 

tiveram a mesma ordem de importância para as variáveis apresentadas. O quadro 15 

apresenta os dados agregados das três províncias. E a situação é de que os jovens 

consideraram que uma forma de agir junto dos governos em face dos problemas, seria 

numa primeira ordem assegurar que os cidadãos se organizam e se constituem num grupo, 

pois, os jovens adolescentes têm a consciência de que esta é a via a partir da qual o 

processo de diálogo com o governo tem maior potencial de produzir resultados. Por outro 

lado, os jovens adolescentes também acreditam que é importante que os cidadãos sejam 

activos em questionar os governos sobre o que fazem ou deixam fazer. E em terceiro lugar, 

é apresentada uma perspectiva menos consentânea com a prática de cidadania, que é a 

ideia de deixar que os governos um dia possam resolver os problemas.  
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Quadro 15:  Opinião sobre como os cidadãos deveriam agir quando os governos não 
resolvem os problemas 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

Válido Ser activos em questionar 
os governantes 

284 22,6 27,1 27,1 

Reunir-se com outros 450 35,9 42,9 70,0 

Aguardar até que os 
governantes resolvam 

153 12,2 14,6 84,6 

Mostras mais respeito às 
autoridades 

104 8,3 9,9 94,6 

Não fazer nada 57 4,5 5,4 100,0 

Total 1.048 83,5 100,0  

S/Info Não sabe 198 15,8   

Sem informação 9 ,7   

Total 207 16,5   

Total 1.255 100,0   

4 . 8  C o m o  o s  g o v e r n o s  d e v e r i a m  r e a g i r  q u a n d o  o s  

c i d a d ã o s  n ã o  c u m p r e m  s e u s  d e v e r e s  

Relativamente as situações em que os cidadãos deixam de cumprir seus deveres, 

principalmente no que tange as suas obrigações perante o Estado, os jovens adolescentes 

deram indicações de que os governos devem em primeiro lugar, se esforçar em fazer 

recordar aos cidadãos sobre as suas obrigações perante o Estado; e em segundo lugar 

obrigar a que os cidadãos cumpram seus deveres, e em terceiro lugar os jovens 

adolescentes colocam ênfase da responsabilidade do Estado de consciencializar os 

cidadãos em relação às suas obrigações através da educação cívica. O quadro 16 

apresenta os dados agregados das três províncias. 

Quadro 16: Opinião sobre como os governantes deveriam agir quando cidadãos não 
cumprem seus deveres 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Válido Obrigar cidadãos a cumprir deveres 261 20,8 24,8 24,8 

Recordar os cidadãos a cumprir os 
deveres 

373 29,7 35,4 60,2 

Melhorar a educação cívica 235 18,7 22,3 82,5 

Mandar prender os que não cumprem 
deveres 

119 9,5 11,3 93,8 

Não tem que fazer nada 65 5,2 6,2 100,0 

Total 1053 83,9 100,0  

S/Info Não sabe 187 14,9   

Sem informação 15 1,2   

Total 202 16,1   

Total 1255 100,0   
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Com excepção da Província de Maputo, as outras duas província, Zambézia e Cabo 

Delgado, as opiniões em ordem de importância seguem a mesma disposição em relação as 

três primeiras categorias. Sendo que no caso de Maputo Província, como se pode ver nas 

tabelas em anexo, a maioria dos jovens colocou em primeiro lugar a necessidade do 

Governo fazer recordar aos cidadãos sobre a necessidade e cumprimento de seus deveres 

(39,7%), em segundo lugar foi colocada a necessidade de educação cívica aos cidadãos 

(32,9%), e em terceiro lugar é obrigar os cidadãos a cumprir seus deveres (19,1%). 
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5  C O N C L U S Õ E S  E  R E C O M E N D A Ç Õ E S  

5 . 1  C o n c l u s õ e s  

Este estudo de base sobre cidadania traz importantes elementos para a compreensão das 

lógicas e dos limites do processo de construção da cidadania nos jovens adolescentes em 

Moçambique. Os dinamismos do contexto do país e as características muito específicas de 

cada lugar tendo em conta a história do país, a cultura e as experiências determinam como 

o conceito de cidadania é compreendido e de que forma os jovens adolescentes 

interpretam-no e se posicionam em torno das práticas a ele inerentes. O conceito de 

cidadania é novo no contexto moçambicano e o grau de exercício de cidadania ainda 

permanece uma realidade muito pouco comum e do ponto de vista conceptual pouco 

conhecido, tanto a nível de grupos da sociedade civil bem como por parte dos cidadãos.  

 O índice de analfabetismo, a pobreza, o limitado acesso a informação pública, e o 

fraco conhecimento que os cidadãos têm em relação aos direitos e deveres perante o 

Estado e perante a sociedade de uma forma geral, bem como a natureza de 

instituições políticas formais e informais ainda em processo de consolidação num 

contexto democrático, criam limitações na construção da consciência de uma 

cidadania forte. Uma sociedade com estas características e com pouca informação 

tende a ficar coarctada de exercer de forma plena a sua cidadania, e como referem 

Mattes e Shenga (2007) uma sociedade com pouca informação é uma sociedade 

acrítica, logo incapaz de participar de forma activa.  

 O conceito de cidadania está relacionado com a ideia de pertença a uma comunidade. 

Esta ideia determina as precondições para a identificação das garantias que os 

indivíduos gozam em termos de igualdade no exercício de direitos cívicos, políticos e 

sociais, bem como dos deveres dentro da comunidade e/ou do Estado em que são 

originários (Collier 2010). Há uma clara ausência de convergência em relação as 

interpretações sobre o conceito de cidadania. O que pressupõe a não existência de 

uma plataforma de consenso em relação ao conceito. Mas também, há elementos 

levantados com alguma consistência tanto entre adultos como entre jovens 

adolescentes que sugerem que as experiências e influências do contexto 

socioeconómico, político e cultural bem como as expectativas e perspectivas que cada 

grupo possui determinam a natureza de elementos com maior peso na caracterização 

e definição do conceito de cidadania.  

 Assim, para os oficiais públicos, representantes do governo, representantes de 

escolas e professores, a valorização dos símbolos nacionais, tais como o hino 

nacional e a bandeira, como também o reconhecimento e valorização dos feriados 

nacionais são considerados elementos chave para a demonstração e exercício de 

cidadania. O fundamento desta perspectiva é de que a perda de valores na sociedade 

ligados aos ditames da pátria criou um vazio no que tange as fundações para a 

criação e consolidação de uma identidade colectiva, que precisam de ser revitalizados 

para deste modo estimular o sentimento de pertença e de defesa dos valores comuns 

da “moçambicanidade” e mais activismo no exercício da cidadania. 

 Contrariamente a este olhar sobre o conceito de cidadania, as crianças, que 

representam o grupo alvo da Campanha para a Cidadania, apresentam outra visão e 

interpretação do conceito. Por um lado, elas vêm o conceito de cidadania numa 

perspectiva de confirmação dos direitos da criança, e nessa base, a cidadania se 

resume no exercício de práticas que valorizam e dignificam os direitos das crianças 
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por parte das entidades do governo de maneira geral, e da comunidade numa 

perspectiva mais específica. Outrossim, a cidadania também representa práticas 

consentâneas com as exigências de cumprimento de deveres no seio da família por 

parte dos jovens adolescentes, e do exercício pleno das liberdades de expressão e de 

escolhas.  

 Os fundamentos teóricos informados pela literatura e os resultados das análises 

baseadas nas opiniões dos grupos alvo da consulta na elaboração do estudo 

permitiram a formulação de uma definição mais ou menos tendente a estabelecer 

padrões explicativos suficientemente consensuais sobre o conceito de cidadania no 

contexto do Programa e da Campanha para a Cidadania. Nesta base, a cidadania foi 

definida como uma prática com alicerces numa identidade baseada no 

reconhecimento de pertença a uma comunidade na qual os indivíduos gozam dos 

mesmos direitos e deveres, e possuem prerrogativas de participar e de exercer a sua 

voz em torno das obrigações que têm na defesa de seus direitos e na prossecução 

dos seus interesses e da sua comunidade dentro de um quadro de direitos e deveres 

constitucional e culturalmente estabelecidos. 

 A experiência em relação a acções práticas e atitudes de jovens adolescentes no 

exercício de cidadania são praticamente inexistentes. As várias organizações que 

trabalham com crianças na sua maioria têm as suas actividades viradas para a 

promoção de direitos da criança essencialmente vinculadas a actividades de educação 

cívica, e os projectos mais próximos do campo da cidadania estão essencialmente 

baseados na monitoria e prestação de contas nos planos que integram actividades 

sensíveis as questões que afectam directamente a criança, que na prática são ainda 

iniciativas numa fase muito embrionária. Poucas organizações estão envolvidas nesta 

nova abordagem de intervenção em torno da criança. E o envolvimento de jovens 

adolescentes não tem sido prática.  

 Existem imperativos de ordem cultural que condicionam o comportamento, atitudes e 

práticas dos jovens adolescentes bem como dos pais e encarregados de educação a 

nível das comunidades locais. Tais fundamentos culturais representam modelos de 

orientação para a convivência social na comunidade e elas são uma importante base 

de geração de conflitos numa situação em que outros valores de ordem formal e 

fundados da lei se sobrepõem aos valores de ordem cultural e fundados nas tradições 

e nos hábitos. Sendo por isso indispensável o envolvimento das comunidades para a 

aquisição de informação e conhecimento que lhes permite dialogar com seus filhos e 

educandos sobre matérias relacionadas com a cidadania.  

 Por iniciativa do governo foram formalmente criadas instituições de participação e 

consulta a nível comunitário e outros mecanismos formais e informais, tais como os 

observatórios de desenvolvimento e a Presidência Aberta e Inclusiva, para além de 

outros mecanismos de iniciativa sectorial ou das OSC, através das quais se estrutura 

o diálogo entre as comunidades e/ou a sociedade civil com o governo. É através 

destes mecanismos que as oportunidades de participação, de expressar a voz, e de 

promover a responsabilização pública actualmente ocorrem com maior previsibilidade. 

Estes mecanismos todos são considerados de algum modo como parte do conjunto 

das estruturas democráticas existentes, que incluem também as instituições políticas 

de representação, nomeadamente as Assembleias Municipais, Assembleias 

Provinciais, e o Parlamento.  

 Não obstante o leque de instituições de consulta e participação e/ou instituições 

democráticas, a realidade actual mostra que não existe experiência tanto de 
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representação como de participação de jovens adolescentes nestes diferentes 

espaços. Todavia, através do Parlamento Infantil que é também uma iniciativa apoiada 

directamente pelo Governo e apadrinhada pelo Ministério da Mulher e Acção Social e 

os sectores que representam sua “extensão” a nível local são realizados, com limitada 

regularidade, fóruns de discussão que juntam o governo e os membros do Parlamento 

Infantil para essencialmente reflectir sobre a implementação dos compromissos sobre 

direitos da criança. Esta mudança representa um passo importante na ruptura com as 

práticas actuais nas relações entre adolescentes as instituições governamentais 

baseadas na exclusão dos jovens adolescentes em relação ao seu envolvimento na 

determinação do seu próprio caminho de mudança e de desenvolvimento. Contudo, o 

envolvimento da criança não deve ser colocado a um nível muito alto do ponto de vista 

de expectativa e de prática porque isso corresponde a uma caminhada que demora 

muito tempo a acontecer. 

5 . 2  R e c o m e n d a ç õ e s  

 A implementação do Programa deverá focalizar preferencialmente nas regiões e 

províncias onde o estudo de base foi realizado, para permitir que os resultados na 

monitoria de progresso e de impacto produzidos pelo programa sejam consistentes 

com os dados da linha de base, em concordância com as limitações metodológicas na 

elaboração do estudo de base bem como as limitações orçamentais, de tempo e do 

potencial para gerar mudanças facilmente mensuráveis.  

 Não obstante a recomendação de que o Programa deve focalizar sua implementação 

nas Províncias onde estudo de base foi realizado, pode-se esperar que actividades 

específicas e em função das abordagens de implementação a adoptar se venha a ter 

actividades que afectam para além dos espaços e grupos alvo previamente 

estabelecidos, por exemplo as iniciativas de campanha promovidas por via do 

recursos a meios de comunicação social, e por hipótese, às redes sociais. 

 O grupo alvo do Programa deverá ser alargado tendo em conta crianças não apenas 

na faixa etária entre os 12 a 15 anos de idade, mas sim na faixa dos 09 aos 17 anos 

de idade, sempre mantendo o princípio de envolver apenas crianças na faixa etária 

abaixo da idade eleitoral.  

 Deverá ser considerada a realização de iniciativas de Campanha para a Cidadania a 

nível comunitário envolvendo pais e encarregados de educação, autoridades 

comunitárias e outros actores relevantes, seguindo uma abordagem multidisciplinar, 

como forma de mitigar os factores impeditivos da consolidação do conhecimento e das 

práticas de cidadania activa nos jovens adolescentes por conta dos imperativos de 

ordem cultural que condicionam comportamentos, atitudes e práticas nas relações 

quotidianas entre os indivíduos nas suas comunidades.  

 É fundamental que as entidades públicas sejam consideradas parte integrante das 

iniciativas para a Cidadania, de modo que percebam que é sua responsabilidade 

contribuir para o fortalecimento da cidadania entendido tanto como direito, bem como 

dever, mas também como prática de intervenção no âmbito da provisão de serviços 

com vista a satisfazer interesses comuns e a consentir com as práticas das liberdades 

e exercício das garantias constitucionais individuais e colectivas dos cidadãos.  

 Os indicadores de avaliação já definidos para o programa devem reflectir as 

mudanças esperadas em relação ao conhecimento que os jovens adolescentes têm 

que ter sobre o conceito de cidadania, e sobre o comportamento e atitudes esperados 
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em relação as práticas associadas ao exercício de cidadania, e dessa forma, 

indicadores orientados para outros elementos que sejam diferentes das fundações da 

CEC, tem que ser revistos para salvaguardar o foco da campanha.  

 As acções de implementação da Campanha para a Cidadania deverão estar 

focalizadas em assuntos que concorrem para o fortalecimento do conhecimento e das 

práticas de cidadania, e evitar concentrar esforços em actividades voltadas para a 

promoção de direitos das crianças que a despeito da importância, em termos práticos 

o excessivo foco neles limita a compreensão e o desenvolvimento de comportamentos 

e atitudes favoráveis ao exercício de cidadania. 

 Deve ser apanágio do Programa a promoção do acesso a informação que é a chave 

para que os cidadãos estejam informados sobre as questões de interesse público, 

ganhem conhecimento sobre políticas e sobre direitos e deveres que têm como 

cidadãos, e por essa via desenvolvam a consciência em relação aos valores e 

importância da sua participação e dos limites que devem observar no exercício da sua 

cidadania. 

 O Programa deve privilegiar uma abordagem de implementação centrada na criança 

como sujeito do próprio processo de intervenção nas iniciativas e/ou actividades 

integradas na Campanha para a Cidadania. Este modelo têm a possibilidade de 

produzir melhores resultados e estimular uma maior apetência de participação e 

oportunidades de aprendizagem e consolidação do conhecimento.  

 O Programa deve promover o estabelecimento de redes e fóruns regulares de debate 

sobre questões relevantes sobre políticas, direitos, desenvolvimento etc. e as 

iniciativas de troca de experiências e de informação entre membros de diferentes 

grupos infantis a diferentes níveis e locais. 
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1  Á R E A S  T E M Á T I C A S  

O estudo propõe três áreas temáticas que deverão orientar a implementação do Programa. 

Além da definição de áreas temáticas são apresentadas linhas gerais dos elementos que 

informam sobre os assuntos que irão ser cobertos pela campanha. As áreas temáticas 

foram definidas na base dos principais desafios para a consciencialização e conhecimento 

sobre cidadania bem como das suas práticas. Foi por diversas vezes apresentada a 

preocupação em relação a necessidade de não considerar questões sobre direitos e 

deveres como parte integrante do Programa. Todavia, o autor do documento considera que 

as questões sobre direitos devem sim ser integradas porém, com menor importância 

comparativamente àquelas directamente vinculadas ao desenvolvimento do conhecimento e 

práticas sobre cidadania. É importante ficar claro que a cidadania decorre do conhecimento 

sobre direitos e deveres, e neste sentido, ignorá-los seria começar um processo sem a sua 

base de sustentação. De seguida são apresentadas as principais áreas temáticas:  

1. Apropriação dos fundamentos e princípios constitucionais sobre direitos humanos, 
direitos e deveres: 

o Melhorar o conhecimento sobre direitos humanos, e sobre as leis em torno dos 
direitos e deveres dos cidadãos; 

o Contribuir para a maturidade, auto-estima e responsabilidade entre os jovens 
adolescentes principalmente àqueles afectados directamente pela campanha. 

2. Promoção do conhecimento em relação aos princípios, fundamentos, e práticas sobre 
cidadania, democracia e participação: 

o Melhorar o conhecimento sobre cidadania, os princípios inerentes e seus 
fundamentos; 

o Induzir o envolvimento de jovens na participação activa em assembleias em larga 
escala tais como fóruns juvenis, parlamentos infantis, acampamentos e outras 
formas; 

o Induzir o estabelecimento e desenvolvimento de grupos e redes locais de 
cidadania. 

3. Desenvolvimento de habilidades e senso de responsabilidade para o activismo no 
debate sobre questões de interesse público e comunitários. 

o Desenvolver conhecimento, capacidade e habilidades para preparar os jovens 
adolescentes a serem capazes de influenciar a tomada decisão e afectar 
mudanças; 

o Desenvolver um ambiente de aprendizagem e de crítica reflexiva para abertura de 
espaço para discussão e debate (com recurso a drama, role play, teatro, 
exposições, criações artísticas, etc.); 

o Promover ligações com a comunidade através de visitas, e da atribuição de 
responsabilidade aos adolescentes para trabalhar em actividades comunitárias; 

o Desenvolver capacidades de negociação com autoridades locais e comunitárias, 
para criar capacidade de advogar mudanças. 
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2  Á R E A S  G E O G R Á F I C A S  

O período de implementação do PAANE é curto. E o orçamento disponível para financiar as 

actividades do programa é limitado. A complexidade dos programas de governação requer 

tempo e recursos. Os resultados esperados do programa produzem efeitos com mudanças a 

nível comportamental e de atitude. Os principais programas em curso no país orientados 

para quase as mesmas áreas têm no mínimo uma duração de 5 anos. E mesmo assim, não 

é tempo suficiente para operar mudanças.  

Os resultados do estudo de base realçam uma situação ainda muito mais complexa, 

relacionada com a fraca experiência de iniciativas similares no campo da implementação de 

programas de cidadania com um grupo alvo especial, que são os adolescentes com idade 

inferior a 18 anos de idade. Quase a generalidade de programas em curso com foco nos 

adolescentes e implementados por organizações da sociedade civil estão viradas para a 

promoção dos direitos da criança, o que em rigor não constitui o pano de fundo do 

Programa. Normalmente, trabalhar com este grupo exige alguma perícia e criatividade do 

ponto de vista das técnicas, metodologias e abordagens de trabalho a serem adoptadas, 

para além dos temas que merecem a atenção e podem sugerir interesse por parte dos 

adolescentes. Mas também existe o desafio da fraca confiança dos adultos em relação ao 

potencial que o grupo alvo, as crianças, têm em termos de habilidades para intervir em 

determinados assuntos que para os adultos são interpretados como sendo de difícil 

tratamento por parte das crianças. 

Do ponto de vista da metodologia usada, foi evidenciado que não existe muita garantia de 

que a amostra que foi usada possa permitir que os resultados do estudo sejam 

generalizados para o país como um todo. Mas também ficou claro que a amostra confere 

forte representatividade a nível provincial. Por outro lado, ao se realizar o estudo em 

determinados locais, de qualquer modo se criam expectativas de que a implementação do 

programa tenha em conta esses mesmos locais.  

Nestes termos, a Opinião muito forte de parte significativa dos actores que trabalham em 

programas de apoio a iniciativas no campo da governação e da sociedade civil, bem como 

pessoal dos sectores do governo nas províncias visitadas sugerem que o PAANE tem que 

ser um programa focalizado para áreas geográficas específicas e com realce para aquelas 

que foram consideradas na realização do estudo de base. Isto daria importantes valências 

ao programa, nomeadamente no sentido de que:  

 Primeiro porque se concentraria o esforço em poucos lugares e naqueles onde existe 

clareza sobre o que depois se deve avaliar em termos de mudanças ou 

consequências decorrentes da implementação do programa.  

 Segundo, ao focalizar em poucos lugares e que sejam aqueles onde já existe uma 

base de conhecimento sobre o ponto de situação em relação aos indicadores de 

desempenho, reduzir-se-ia o risco de ter resultados difusos e incompreensíveis e 

decepcionantes, decorrentes da implementação muito dispersa do programa.  

 Terceiro, do ponto de vista de gestão e monitoria do programa, seria muito mais eficaz 

fazer o seu seguimento e ter um claro conhecimento sobre o que está a acontecer do 

que se ele for implementado em todo o país.  

 Quarto, é que se o programa tiver de ser implementado em todo o país, então os 

recursos limitados do programa teriam que ser repartidos em diversas pequenas 

partes de modo a responder ao desiderato da universalização da implementação do 

programa, e no final o que se iria colher disso seria a invisibilidade dos resultados. 
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Deste modo, as áreas geográficas de implementação do PAANE deverão coincidir com 

principalmente as províncias onde o estudo de base foi realizado. Os fundamentos que 

explicaram a escolha das províncias são válidos também para a fase de implementação. 

Porém, uma vez que os resultados do estudo de base têm significância para a província 

como um todo, então, a escolha dos distritos pode não necessariamente depender de onde 

terá sido realizado o estudo de base. Todavia, a pesar disso, é importante que o Programa 

se focalize em poucos distritos, entre 2 a 3 distritos o máximo por província. A 

implementação do PAANE seria nesse âmbito voltada para as Províncias de Cabo Delgado 

na região Norte; Zambézia na região Centro, e Maputo Província na Região Sul.  

Este arranjo não pressupõe que todas as iniciativas estejam viradas unicamente para 

àqueles espaços geográficos. O que está sendo dito é que àquelas áreas sejam 

consideradas áreas preferências ou de maior incidência na implementação do Programa. 

Porém, haverá iniciativas que pelas suas características podem ter uma dimensão mais 

ampla, por exemplo, as campanhas para a promoção do conhecimento sobre cidadania, e 

dependendo da abordagem de implementação que for adoptada, se por via de uso de meios 

de comunicação social nesse âmbito o grupo alvo pode ser muito mais amplo e por 

conseguinte pode-se esperar que o campo geográfico seja mais amplo e extravasa os níveis 

das províncias ora indicadas. 



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

 
54 

3  P O T E N C I A I S  P A R C E I R O S   

Estão em curso Programas diferentes doadores individuais ou colectivos bem como 

projectos implementados por diversas organizações da sociedade civil. Em geral os 

programas dos doadores não estão directamente focalizados em campanhas para a 

cidadania ou programas de cidadania que tenha o jovem adolescente como o seu grupo 

alvo preferencial. As OSC e redes de organizações que trabalham com a criança seguem 

essencialmente uma abordagem orientada para promoção e defesa dos direitos da criança, 

e a natureza de actividades são essencialmente viradas para educação cívica. A maioria 

das OSC não dispõe de capacidade técnica, organizacional e financeira40 na área em que 

trabalham. Elas encontram-se organizadas individualmente ou na forma de Rede. Tanto as 

OSC como as Redes ou Fóruns podem ser tanto de âmbito nacional ou então de âmbito 

local. As redes a nível local são ainda fracas e funcionam de maneira fragmentada e com 

limitados recursos e capacidade técnica. Esta situação que também se verifica com as redes 

a nível nacional constitui um importante constrangimento para o funcionamento e 

sobrevivência delas. Muitas vezes as redes locais são a representação da rede nacional a 

nível local. Algumas redes têm representação na maior parte das Províncias e outras em 

apenas muito poucas ou então existe somente no local onde se encontram baseadas. A 

maioria dos doadores que apoiam programas no âmbito da criança fazem-no principalmente 

através das redes de organizações baseadas em Maputo. A forte dependência das OSC aos 

recursos alocados pelos doadores, e devido aos problemas de capacidade técnica, 

financeira e organizacional que a maioria das OSC tem, a abordagem de financiamento que 

garante sustentabilidade tem sido aquela de apoio ao Plano Estratégico. No entanto, não 

parece que o PAANE deverá seguir a abordagem de apoio ao plano estratégico. Entretanto, 

espera-se o Programa estabelece sinergias com outros Programas. Também se espera que 

o Programa encoraja parcerias e/ou sinergias entre OSC que estejam a trabalhar nas 

mesmas regiões e fundamentalmente quando elas tem os seus programas voltadas para 

áreas temáticas similares. Dado o facto de que os beneficiários do financiamento do PAANE 

deverão faze-lo mediante concurso de chamadas de propostas, indicar nomes de 

organização ou associações como potenciais parceiros iria abrir um campo para conflitos e 

problemas de transparência. E nessa base, o campo para o estabelecimento de parcerias 

na implementação do programa vai ser definido em função das áreas de trabalho dos ANEs, 

sendo no entanto privilegiadas as seguintes áreas: 

 Cidadania e participação política 

 Governação 

 Monitoria e advocacia de políticas 

 Prestação de contas e responsabilização 

 Transparência e anticorrupção 

 Direitos da criança 

 Diálogo social e político 

 Acesso a informação 

Alguns Programas de governação financiados por agências de desenvolvimento em 

Moçambique e em curso actualmente no país são os seguintes: 

 AGIR – Um programa financiado pela Embaixada da Suécia, Embaixada dos Países 

Baixos e Embaixada da Dinamarca. O objectivo é o de contribuir para a cidadania 

                                                

40  Entrevista com Directora da Rede da Criança, Maputo. 
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activa e uma Sociedade Civil forte e pró-activa que participa e influencia o processo 

democrático em prol de uma governação mais responsável, aprofundamento da 

democracia, equidade de género e direitos humanos em Moçambique. O modelo de 

implementação do programa focaliza no apoio de longo prazo e tem uma atenção ao 

desenvolvimento organizacional e institucional das organizações das OSC. A 

implementação é feita por intermédio de 4 organizações internacionais (Diakonia, We 

Effect, IBIS e Oxfam Novib). 

 MASC – O Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil, é financiado pelo DFID, IRISH AID, 

e USAID. Tem por objectivo melhorar a governação e prestação de contas aos 

cidadãos através por um lado, do fortalecimento da capacidade organizacional e 

funcional das OSC, e por outro, na diversificação das formas de engajamento das no 

que tange a monitoria e advocacia da governação. O programa trabalha directamente 

com organizações a nível local. 

 CEP – Cidadania e Participação (Saúde e Educação de Qualidade) - é um programa 

financiado pela DfID, Irish Aid e Danida, e tem em vista promover o engajamento de 

cidadãos na monitoria dos serviços públicos de saúde e educação, bem como a 

promoção do diálogo com os provedores dos serviços com vista a melhoria da 

qualidade de serviços. O CEP estará a focalizar suas actividades em Gaza, Manica, 

Nampula e Zambézia. 

 Democratic Governance Support Programme (DGSP) – este é um programa 

financiado pelo DFID. No âmbito do Programa nasceu o Local Dialogue for Good 

Governance – que tem em vista contribuir para a melhoria da governação municipal, 

prestação de contas e responsabilização. 
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4  Q U A D R O  D E  M O N I T O R I A  D O  P R O G R A M A  

Os Termos de Referência para o estudo de base foram acompanhados de um quadro de 

monitoria do Programa com indicadores já definidos. O estudo apresenta uma opinião 

própria em relação a alguns dos indicadores do Programa. E nessa base alguns indicadores 

foram modificados para estarem alinhados aos fundamentos do Programa e muito 

particularmente ao Resultado 1.  

Lembremo-nos do Resultado 1, relacionado com a “Campanha de Educação para a 

Cidadania”. O que é que este resultado nos diz? 

O Resultado 1 advoga a “Melhoria da noção e do conceito de cidadania entre os cidadãos, 

que assim ficam bem preparados para exercerem os seus direitos e deveres”.  

Este resultado deverá ser alcançado através da realização de uma Campanha de Educação 

para a Cidadania, com o objectivo de desenvolver conhecimentos, percepções, capacidades 

e atitudes relacionadas, ajudando deste modo os indivíduos a desempenharem um papel 

activo nas respectivas comunidades. 

Em função destes dois pontos de partida da Campanha de Educação para a Cidadania, fica 

claro que os indicadores a definir para avaliação de desempenho e de impacto do Programa 

devem se basear no cidadão, em particular os jovens adolescentes. Assumindo-se que este 

pressuposto inicial de orientação para o cidadão é consistente com o objecto da Campanha, 

então os indicadores que sugerem novas figuras para a esfera da campanha são revistos 

para torna-los compreensíveis e tecnicamente ajustados ao resultado pretendido. Nesse 

aspecto, foi revisto o indicador 1, descrito nos seguintes termos: 

 Indicador 1. “% dos cidadãos e dos ANE afectados pela campanha que têm um 

mínimo de conhecimentos em termos de educação cívica e conceitos de cidadania”.  

O fundamento da revisão é o seguinte: O resultado da Campanha é claro e define que o 

grupo alvo são jovens adolescentes. Os resultados do inquérito são baseados 

especificamente na informação dos jovens adolescentes. E portanto os ANEs não podem 

ser integrados como parte dos indicadores de avaliação para o Resultado 1. Na tabela 

abaixo, temos a descrição da situação actual de cada um dos indicadores, tendo em conta 

uma base geral, resultante da agregação dos dados das três províncias, e a situação por 

província. 

Tabela 3: Quadro de indicadores 

Indicador 
Revisão do 
indicador 

Ponto de 
situação 

geral 

Ponto de situação 
por província 

Ponto de situação 
qualitativa 

Indicador 1. 

% dos cidadãos e 
dos ANE 
afectados pela 
campanha que 
têm um mínimo 
de conhecimentos 
em termos de 
educação cívica e 
conceitos de 
cidadania. 

Indicador 1 
revisto:  

% de 
cidadãos 
com o 
mínimo de 
conheciment
o do conceito 
sobre 
cidadania. 

Cerca de 
36,6% de 
jovens 
adolescentes 
têm 
conhecimento 
sobre 
cidadania. 

A % de jovens 
adolescentes que 
têm conhecimento 
sobre cidadania por 
província é a 
seguintes:  

 Província de Maputo 
35,7%. 

 Província da 
Zambézia 26,6%. 

 Província de Cabo 
Delgado 47,2%. 

O conhecimento do 
conceito de 
cidadania é limitado, 
tanto entre adultos 
como entre jovens 
adolescentes, 
entretanto, a 
caracterização do 
conceito por parte de 
jovens adolescentes 
é mais coerente do 
que entre adultos.  
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Indicador 
Revisão do 
indicador 

Ponto de 
situação 

geral 

Ponto de situação 
por província 

Ponto de situação 
qualitativa 

Indicador 2.  

% de jovens 
masculinos e 
femininos alvos 
do programa que 
participem 
activamente em 
órgãos 
democráticos. 

 -/- 

 Somente 4% 
de raparigas, e 
7% de 
rapazes, 
participam em 
órgãos 
democráticos 
de tomada de 
decisão a nível 
local. 

 A percenta-
gem de 
raparigas e 
rapazes que 
participam na 
tomada de 
decisões a 
nível escolar 
são, 25% e 
24% respec-
tivamente. 

A percentagem de 
jovens que 
participam em 
órgãos democráticos 
de nível local, por 
província: 

 Província de Maputo, 
4%. 

 Província da 
Zambézia, 5%. 

 Província de Cabo 
Delgado, 5%. 

Percentagem de 
jovens que 
participam na 
tomada de decisões 
a nível escolar: 

 Província de Maputo, 
28%. 

 Província da 
Zambézia, 19%, 

 Província de Cabo 
Delgado, 26%. 

Jovens adolescentes 
não têm 
oportunidades de 
participação nos 
órgãos democráticos 
existentes. Os 
espaços com maior 
destaque de 
participação de 
jovens adolescentes 
na tomada de 
decisões são os 
espaços escolares. 

Indicador 3.  

Número de 
cidadãos que 
participam em 
estruturas 
associativas e/ou 
em mecanismos 
de tomada de 
decisões a nível 
local. 

Indicador 3 
revisto: 

 

No geral, 
54,9% de 
jovens 
adolescentes 
participa em 
alguma 
estrutura 
associativa. 

A % de jovens de 
participam em 
estruturas 
associativas é a 
seguinte: 

 Província de Maputo, 
67,3%. 

 Província da 
Zambézia, 46,2%. 

 Província de Cabo 
Delgado, 51,7%. 

A maioria dos jovens 
participa em algum 
tipo de associação 
ou grupo. Os que 
não participam é 
devido a falta de 
conhecimento tanto 
da existência bem 
como da importância 
da associação ou 
grupo. Em geral as 
associações ou 
grupos são de 
natureza recreativa e 
não de intervenção a 
nível comunitário.  

Indicador 4. 
Número de pais, 
encarregados de 
educação e 
professores que 
relatam um 
comportamento 
mais proactivo 
dos jovens 
(masculinos e 
femininos) em 
relação a defesa 
dos seus direitos 
e cumprimentos 
dos seus deveres. 

  Em geral, cer-
ca de 7,3% de 
jovens adoles-
centes partici-
pa de maneira 
proactiva no 
cumprimento 
de seus 
deveres. 

 Entre rapari-
gas e rapazes, 
a percentagem 
de 5% e 9% 
respectiva-
mente. 

Percentagem por 
província de jovens 
com comportamento 
proactivo: 

 Província de Maputo, 
5%. 

 Província da 
Zambézia, 9%. 

 Província de Cabo 
Delgado, 6%) 

 

O grau de 
consciência para o 
exercício de 
cidadania activa é 
ainda muito fraco. 
Pais e encarregados 
de educação não 
têm conhecimento 
sobre cidadania, e 
não possuem 
referências sobre a 
sua importância. 
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Indicador 
Revisão do 
indicador 

Ponto de 
situação 

geral 

Ponto de situação 
por província 

Ponto de situação 
qualitativa 

Indicador 5.  

Pelo menos X 
números de 
grupos de jovens 
abrangidos pelo 
programa através 
de convites de 
propostas. 

NOTA:  

A avaliação 
deste indica-
dor está de-
pendente do 
próprio 
programa. 
Não há 
indicação de 
uma linha de 
base. 

- / - 
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A N E X O  2 :  L I S T A  D E  E N T R E V I S T A D O S  

Nome Função Instituição Local Data 

Bahath Robat  Presidente do 

Conselho de Direcção 

CDJ Alto Molocué 14.12.2013 

Dino Orlando Paulo  Presidente do 

Conselho Fiscal 

CDJ Alto Molocué 14.12.2013 

Jackson Vasco Joaquim Secretário Executivo CDJ Alto Molocué 15.12.2013 

Mito António João  Secretário do Conselho 

de Direcção 

CDJ Alto Molocué 13.12.2013 

Trineza Francisco  Secretária do Conselho 

Fiscal 

CDJ Alto Molocué 13.12.2013 

Boa sorte Mariano  Membro Parlamento 

Infantil 

Alto Molócuè 14.12.2013 

Marcelino Santos Assessor Parlamento 

Infantil 

Alto Molócuè 15.12.2013 

Nélo Júlio Madeira  Membro Parlamento 

Infantil 

Alto Molócuè 14.12.2013 

Noel da Cruz  Membro Parlamento 

Infantil 

Alto Molócuè 14.12.2013 

Wilson Inácio  Membro Parlamento 

Infantil 

Alto Molócuè 14.12.2013 

Adriano Mate Professor Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Antoniete Jorge Encarregada de 

Educação 

 Manhiça 13.11.2013 

Atália Samuel Milando Professora Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 15.11.2013 

Benedito Machaieie Professor Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Dra Teresa Fernando 

Machava 

 SDEJT Manhiça 14.11.2013 

Esménia de Lurdes Encarregada de 

Educação 

 Manhiça 14.11.2013 

Hélia Roma Professora Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Horácio Chave Professor Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Isaura Simbine Professora Escola 

Primária 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

João Pelembe Professor Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 
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Nome Função Instituição Local Data 

Lili J. Chicuamba Professora Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Olivia Macamo Directora Pedagógica Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 13.11.2013 

Palmira Nhambe Professora Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Sandra Changuana Professor Escola Prim. 

Manhiça 

Manhiça 14.11.2013 

Sergio Matias Lange Encarregado de 

Educação 

 Manhiça 14.11.2013 

Marçal Monteiro  CEP Maputo 19.12.2013 

Silvestre Baessa Coordenador Diálogos Maputo 12.01.2014 

 Professores, Pais e 

Encarregados de 

educação 

Associações 

que trabalham 

com jovens 

adolescente 

Mecufi 5.12.2013 

Abudo Lacuire   PRONANAC, 

OJM 

Mecufi 

 

5.12.2013 

Ali Minate  Membro OJM e 

associação 12 

de Agosto 

Mecufi 06.12.2013 

António Aquica  Membro do Conselho 

de Escola – desportos 

Escola 

Secundária 

Mecufi 05.12.2013 

Carlos Buanaíssa Chefe da secretaria Escola 

Secundária 

Mecufi 05.12.2013 

Cornélio Gaspar Director  

 

Educação Mecufi 05.12.2013 

Eugénio Alface   PRONANAC Mecufi 05.12.2013 

Fakihe Impaidade Lassine  Membro do conselho 

de escola 

Escola 

Secundária 

 

Mecufi 05.12.2013 

Francisco Ilal Zacarias  Presidente do 

Conselho de Escola 

 

 

Mecufi 05.12.2013 

Ilardo Juma Secretário 

 

CDJ Mecufi 05.12.2013 

 Insuali João   PRONANAC 

Educacional 

Mecufi 05.12.2013 

Juma Abu Director escola Escola 

Secundária  

Mecufi 05.12.2013 

Saíde Arlindo Supera  Membro 

 

OJM Mecufi 05.12.2013 

Sara Xavier  Membro PRONANAC Mecufi 05.12.2013 
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Nome Função Instituição Local Data 

Sugique Pedro André Vice-presidente do 

Parlamento Infantil da 

Região Centro de Cabo 

Delgado,  

Deputada do 

Parlamento Provincial e 

Nacional 

 Mecufi 06.12.2013 

Alberto Armando António Secretário Permanente  Montepuez 5.12.2013 

Damião Magido Muara Técnico de Planificação Secretaria 

Distrital  

Montepuez 05.12.2013 

Artur Afonso Técnico do SDAE, ETD  Montepuez 06.12.2013 

Damião Magid Técnico de Planificação 

na SDSMA, Membro do 

Conselho Técnico 

Distrital 

SDSMA Montepuez 6.12.2013 

Enoque Nhuantumbo Técnico de Saúde  Montepuez 06.12.2013 

José Calisto da Rocha Director  SDEJT Montepuez 06.12.2013 

José Carimo Enfermeiro Geral e 

SDSMAS 

 Montepuez 06.12.2013 

Manuel Chiure Técnico do SDPINN, 

Membro da ETD 

(Conselho Técnico 

Distrital) 

Conselho 

Técnico 

Distrital 

Montepuez 06.12.2013 

Hassane Aboobacar Membro Parlamento 

Infantil  

Pebane 12.12.2013 

Anifa Ibraimo  Rádio 

Comunitária 

Muniga 

Pebane 12.12.2013 

Antonio Abdala Membro Parlamento 

Infantil 

Pebane 12.12.2013 

 Chefe de Gabinete do 

Administrador 

Governo do 

Distrito 

Pebane 13.12.2013 

 Director  SDEJT Pebane 13.12.2013 

Ossufo Omar Pai e encarregado de 

Educação  

 Pebane 13.12.2013 

Ancha Zacarias Pai e encarregado de 

Educação 

 Pebane 13.12.2013 

Amina Rajabo Pai e encarregado de 

Educação 

 Pebane 13.12.2013 

João Amido Pai e encarregado de 

Educação 

 Pebane 13.12.2013 

Paulo Ratibo Pai e encarregado de 

Educação 

 Pebane 13.12.2013 
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Nome Função Instituição Local Data 

Iussufo Abacar Pai e encarregado de 

Educação 

 Pebane 13.12.2013 

Inácio Hajji Namage Membro  ANAP Pebane 15.12.2013 

Latiza Ussene Canana  Chefe do Posto Sede 

de Pebane 

 Pebane 14.12.2013 

Latiza Ussene Canana Chefe do Posto Sede  Pebane 14.12.2013 

Saíde Assumane Membro  ANAP Pebane  14.12.2013 

Tovolé Canana 1
o
 Vogal da Secretaria 

da ANAP 

Associação 

dos Naturais e 

Amigos de 

Pebane 

Pebane 14.12.2013 

Amur Fabião Técnico do 

Departamento da 

Mulher 

 Pemba 03.12.2013 

Gimesio Teodoro Candido Membros  Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Guilherme dos Santos Chefe de Dep. de 

Acção Social 

 Pemba 04.12.2013 

Helton Daudo Sixpence  Membros Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Jeryson João Muhai Membros  Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Joaquim Muandienga  Chefe do 

Departamento de RH 

 Pemba 03.12.2013 

Lukman Alide Presidente Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Maria Helena Guiraze  Conselho 

Provincial para 

Avanço da 

Mulher 

Pemba 02.12.2013 

Xemila Cássimo Membro Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Zainabo Abdul Carimo Membro  Parlamento 

Infantil 

Pemba 04.12.2013 

Inácio Omia Secretário Permanente   Província de 

Maputo 

11.11.2013 

Claudina Mazalo Secretária Permanente  Quelimane 10.12.2013 

Judite Caetane Médica DPS Quelimane 10.12.2013 

Maria João  Chefe de repartição do 

Ensino Primário 

DPEC Quelimane 10.12.2013 

Momed Ibraimo Chefe de 

Departamento 

Pedagógico 

DPEC  Quelimane  11.12.2013 
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A N E X O  3 :  P A R T I C I P A N T E S  D O  W O R K S H O P  D E  

A P R E S E N T A Ç Ã O  D E  R E S U L T A D O S  

P R E L I M I N A R E S  

Gabinete do Ordenador Nacional 

Victor Velho 3° Secretário 

Armindo Nhapuala  Coordenador de Projectos, Gestor do PAANE 

Marta Gwambe Coordenadora de Projectos 

Delegação da União Europeia 

Francesca di Mauro  Chefe da Secção de Desenvolvimento Económico e Governação 

Olivia Gervasoni Attachée, Demand-Side Governance 

Mahomed Murargy Desenvolvimento Económico e Governação 

Equipa de Assistência Técnica ao PAANE 

Leone Tarabusi Chefe de Equipa do PAANE 

Laurence Burckel Administradora PAANE 

Consórcio implementador do PAANE 

Birgit Boetius GFA Consulting Group, backstopper PAANE 

Michela Baldi ICON Institute, backstopper PAANE 
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A N E X O  4 :  Q U A D R O S  D E  R E S U L T A D O S  

D E S A G R E G A D O S  P O R  P R O V Í N C I A  

Quadro A4.1 Total de entrevistados por idade (em anos) 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid 12 108 26,9 27,7 27,7 

13 100 24,9 25,6 53,3 

14 85 21,2 21,8 75,1 

15 97 24,2 24,9 100,0 

Total 390 97,3 100,0  

Missing Sem informação 11 2,7   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid 12 100 24,0 24,6 24,6 

13 99 23,7 24,4 49,0 

14 90 21,6 22,2 71,2 

15 117 28,1 28,8 100,0 

Total 406 97,4 100,0  

Missing Sem informação 11 2,6   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid 12 78 17,8 19,5 19,5 

13 95 21,7 23,8 43,3 

14 92 21,1 23,0 66,3 

15 135 30,9 33,8 100,0 

Total 400 91,5 100,0  

Missing Sem informação 37 8,5   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.2 Total de entrevistados conforme se estuda ou não 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo Província Valid Sim 369 92,0 92,0 92,0 

Não 32 8,0 8,0 100,0 

Total 401 100,0 100,0  

Zambézia Valid Sim 362 86,8 86,8 86,8 

Não 55 13,2 13,2 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

Cabo Delgado Valid Sim 317 72,5 72,5 72,5 

Não 120 27,5 27,5 100,0 

Total 437 100,0 100,0  
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Quadro A4.3 Opinião em relação a condição de vida de sua comunidade ou distrito 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Muito más 27 6,7 6,9 6,9 

Más 55 13,7 14,1 21,1 

Boas 271 67,6 69,7 90,7 

Muito boas 36 9,0 9,3 100,0 

Total 389 97,0 100,0  

Missing Não sabe 12 3,0   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Muito más 11 2,6 2,7 2,7 

Más 86 20,6 20,9 23,6 

Boas 294 70,5 71,5 95,1 

Muito boas 20 4,8 4,9 100,0 

Total 411 98,6 100,0  

Missing Não sabe 6 1,4   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Muito más 16 3,7 3,9 3,9 

Más 89 20,4 21,7 25,5 

Boas 258 59,0 62,8 88,3 

Muito boas 48 11,0 11,7 100,0 

Total 411 94,1 100,0  

Missing Não sabe 25 5,7   

Sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 26 5,9   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.4 Opinião em relação a sua própria condição de vida 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Muito más 12 3,0 3,0 3,0 

Más 50 12,5 12,7 15,7 

Boas 289 72,1 73,2 88,9 

Muito boas 44 11,0 11,1 100,0 

Total 395 98,5 100,0  

Missing Não sabe 5 1,2   

Sem informação 1 ,2   

Total 6 1,5   

Total 401 100,0   
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Zambézia Valid Muito más 13 3,1 3,1 3,1 

Más 99 23,7 23,9 27,1 

Boas 286 68,6 69,1 96,1 

Muito boas 16 3,8 3,9 100,0 

Total 414 99,3 100,0  

Missing Não sabe 2 ,5   

Sem informação 1 ,2   

Total 3 ,7   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Muito más 19 4,3 4,4 4,4 

Más 93 21,3 21,7 26,1 

Boas 269 61,6 62,7 88,8 

Muito boas 48 11,0 11,2 100,0 

Total 429 98,2 100,0  

Missing Não sabe 8 1,8   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.5 Comparação da sua condição de vida própria com a de outras pessoas 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Muito piores 19 4,7 5,3 5,3 

Piores 85 21,2 23,7 29,0 

Melhores 228 56,9 63,5 92,5 

Muito melhores 27 6,7 7,5 100,0 

Total 359 89,5 100,0  

Missing Não sabe 41 10,2   

Sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 42 10,5   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Muito piores 24 5,8 6,1 6,1 

Piores 128 30,7 32,4 38,5 

Melhores 223 53,5 56,5 94,9 

Muito melhores 20 4,8 5,1 100,0 

Total 395 94,7 100,0  

Missing Não sabe 21 5,0   

Sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 22 5,3   
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Muito piores 22 5,0 5,6 5,6 

Piores 115 26,3 29,3 34,9 

Melhores 216 49,4 55,0 89,8 

Muito melhores 40 9,2 10,2 100,0 

Total 393 89,9 100,0  

Missing Não sabe 44 10,1   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.6 Opinião em relação aos meios mais comuns de acesso a notícias 

Província Responses 

Percent of Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Meios para 
notícias 

Rádio 144 17,5% 37,1% 

Televisão 306 37,1% 78,9% 

Jornais 36 4,4% 9,3% 

Conversa com amigos 189 22,9% 48,7% 

Conversas em casa 107 13,0% 27,6% 

Na Igreja 27 3,3% 7,0% 

Outras 16 1,9% 4,1% 

Total 825 100,0% 212,6% 

Zambézia Meios para 
notícias 

Rádio 272 32,9% 69,2% 

Televisão 209 25,3% 53,2% 

Jornais 39 4,7% 9,9% 

Conversa com amigos 139 16,8% 35,4% 

Conversas em casa 114 13,8% 29,0% 

Na Igreja 38 4,6% 9,7% 

Outras 16 1,9% 4,1% 

Total 827 100,0% 210,4% 

Cabo 
Delgado 

Meios para 
notícias 

Rádio 275 31,2% 67,2% 

Televisão 209 23,7% 51,1% 

Jornais 28 3,2% 6,8% 

Conversa com amigos 180 20,4% 44,0% 

Conversas em casa 111 12,6% 27,1% 

Na Igreja 37 4,2% 9,0% 

Outras 41 4,7% 10,0% 

Total 881 100,0% 215,4% 
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Quadro A4.7 Opinião em relação a outros meios de acesso a notícias 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid   385 96,0 96,0 96,0 

Internet 3 ,7 ,7 96,8 

Na escola 3 ,7 ,7 97,5 

Redes sociais 1 ,2 ,2 97,8 

Sem meios 1 ,2 ,2 98,0 

Telefone 6 1,5 1,5 99,5 

Telefone celular 2 ,5 ,5 100,0 

Total 401 100,0 100,0  

Zambézia Valid   401 96,2 96,2 96,2 

Celular e internet 1 ,2 ,2 96,4 

Em reuniões 1 ,2 ,2 96,6 

Internet 3 ,7 ,7 97,4 

Na escola 3 ,7 ,7 98,1 

Não ouve notícias 3 ,7 ,7 98,8 

Nunca recebeu notícias 1 ,2 ,2 99,0 

Telefone 4 1,0 1,0 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

Cabo 
Delgado 

Valid   396 90,6 90,6 90,6 

Com vizinhos 1 ,2 ,2 90,8 

Internet 2 ,5 ,5 91,3 

Não vê e nem escuta 
noticiário 

3 ,7 ,7 92,0 

Não vê e nem escuta 
notícias 

8 1,8 1,8 93,8 

Nas barracas 1 ,2 ,2 94,1 

No bairro 1 ,2 ,2 94,3 

Telefone 25 5,7 5,7 100,0 

Total 437 100,0 100,0  

 

Quadro A4.8 Regularidade com que ouvem notícias 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 14 3,5 3,6 3,6 

Poucas vezes 229 57,1 58,9 62,5 

Muitas vezes 65 16,2 16,7 79,2 

Sempre 25 6,2 6,4 85,6 

Todos os dias 56 14,0 14,4 100,0 

Total 389 97,0 100,0  
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Missing Não sabe 7 1,7   

sem 
informação 

5 1,2 
  

Total 12 3,0   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Nunca 27 6,5 6,6 6,6 

Poucas vezes 202 48,4 49,6 56,3 

Muitas vezes 56 13,4 13,8 70,0 

Sempre 49 11,8 12,0 82,1 

Todos os dias 73 17,5 17,9 100,0 

Total 407 97,6 100,0  

Missing Não sabe 8 1,9   

sem 
informação 

2 ,5 
  

Total 10 2,4   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 28 6,4 6,7 6,7 

Poucas vezes 207 47,4 49,3 56,0 

Muitas vezes 37 8,5 8,8 64,8 

Sempre 59 13,5 14,0 78,8 

Todos os dias 89 20,4 21,2 100,0 

Total 420 96,1 100,0  

Missing Não sabe 10 2,3   

sem 
informação 

7 1,6 
  

Total 17 3,9   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.9 Regularidade com que recebe informação sobre matrículas e livros escolares 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 84 20,9 23,0 23,0 

Poucas vezes 158 39,4 43,2 66,1 

Muitas vezes 78 19,5 21,3 87,4 

Sempre 46 11,5 12,6 100,0 

Total 366 91,3 100,0  

Missing Não sabe 3 ,7   

n/a 32 8,0   

Total 35 8,7   

Total 401 100,0   



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

75 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Zambézia Valid Nunca 93 22,3 26,0 26,0 

Poucas vezes 140 33,6 39,1 65,1 

Muitas vezes 71 17,0 19,8 84,9 

Sempre 54 12,9 15,1 100,0 

Total 358 85,9 100,0  

Missing Não sabe 1 ,2   

n/a 55 13,2   

Total 59 14,1   

sem 
informação 

3 ,7 
  

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 52 11,9 16,8 16,8 

Poucas vezes 117 26,8 37,7 54,5 

Muitas vezes 71 16,2 22,9 77,4 

Sempre 70 16,0 22,6 100,0 

Total 310 70,9 100,0  

Missing Não sabe 5 1,1   

n/a 120 27,5   

Total 127 29,1   

sem 
informação 

2 ,5 
  

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.10 Regularidade com que recebe informação sobre vias de acesso e transporte 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 224 55,9 58,3 58,3 

Poucas vezes 108 26,9 28,1 86,5 

Muitas vezes 30 7,5 7,8 94,3 

Sempre 22 5,5 5,7 100,0 

Total 384 95,8 100,0  

Missing Não sabe 15 3,7   

sem 
informação 

2 ,5 
  

Total 17 4,2   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Nunca 208 49,9 51,5 51,5 

Poucas vezes 118 28,3 29,2 80,7 

Muitas vezes 60 14,4 14,9 95,5 

Sempre 18 4,3 4,5 100,0 
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Total 404 96,9 100,0  

Missing Não sabe 11 2,6   

sem 
informação 

2 ,5 
  

Total 13 3,1   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 114 26,1 28,0 28,0 

Poucas vezes 160 36,6 39,3 67,3 

Muitas vezes 87 19,9 21,4 88,7 

Sempre 46 10,5 11,3 100,0 

Total 407 93,1 100,0  

Missing Não sabe 14 3,2   

sem 
informação 

16 3,7 
  

Total 30 6,9   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.11 Conhecimento sobre o que são coisas de interesse público 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid sim 109 27,2 27,6 27,6 

não 286 71,3 72,4 100,0 

Total 395 98,5 100,0  

Missing sem informação 6 1,5   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid sim 92 22,1 22,3 22,3 

não 321 77,0 77,7 100,0 

Total 413 99,0 100,0  

Missing sem informação 4 1,0   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid sim 149 34,1 34,6 34,6 

não 282 64,5 65,4 100,0 

Total 431 98,6 100,0  

Missing sem informação 6 1,4   

Total 437 100,0   
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Quadro A4.12 Elementos que caracterizam o que pode ser coisa de interesse público 

Província Responses 
Percent 
of Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Coisas de 
Interesse Público 

...dizem respeito a todos nós 237 37,8% 72,7% 

...afectam directamente a vida de todos 147 23,4% 45,1% 

...são discutidas por todas as pessoas 133 21,2% 40,8% 

...só podem ser discutidas pelo Governo 48 7,7% 14,7% 

...só interessam ao Governo 38 6,1% 11,7% 

...são ouvidos nas "fofocas" 15 2,4% 4,6% 

Outra 9 1,4% 2,8% 

Total 627 100,0% 192,3% 

Zambézia Coisas de 
Interesse Público 

...dizem respeito a todos nós 229 35,2% 70,7% 

...afectam directamente a vida de todos 173 26,6% 53,4% 

...são discutidas por todas as pessoas 137 21,1% 42,3% 

...só podem ser discutidas pelo Governo 48 7,4% 14,8% 

...só interessam ao Governo 40 6,2% 12,3% 

...são ouvidos nas "fofocas" 22 3,4% 6,8% 

Outra 1 ,2% ,3% 

Total 650 100,0% 200,6% 

Cabo 
Delgado 

Coisas de 
Interesse Público 

...dizem respeito a todos nós 177 31,2% 60,0% 

...afectam directamente a vida de todos 123 21,7% 41,7% 

...são discutidas por todas as pessoas 94 16,6% 31,9% 

...só podem ser discutidas pelo Governo 80 14,1% 27,1% 

...só interessam ao Governo 45 7,9% 15,3% 

...são ouvidos nas "fofocas" 40 7,1% 13,6% 

Outra 8 1,4% 2,7% 

Total 567 100,0% 192,2% 

 

Quadro A4.13 Conhecimento sobre o que é cidadania 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo Província Valid sim 143 35,7 35,7 35,7 

não 258 64,3 64,3 100,0 

Total 401 100,0 100,0  

Zambézia Valid sim 110 26,4 26,6 26,6 

não 304 72,9 73,4 100,0 

Total 414 99,3 100,0  

Missing sem informação 3 ,7   

Total 417 100,0   
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Cabo Delgado Valid sim 204 46,7 47,2 47,2 

não 228 52,2 52,8 100,0 

Total 432 98,9 100,0  

Missing sem informação 5 1,1   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.14 Elementos que caracterizam a cidadania 

Província Responses 
Percent of 

Cases N Percent 

Maputo 
Província 

O que 
significa 
cidadania 

Nascer em Moçambique 169 23,8% 49,0% 

Direito de dizer o que pensa 135 19,0% 39,1% 

Organização política que quiser 94 13,2% 27,2% 

Cumprir deveres em relação ao Estado 96 13,5% 27,8% 

Poder questionar as autoridades 58 8,2% 16,8% 

Poder ajudar as pessoas da comunidade 115 16,2% 33,3% 

Poder andar nas ruas da cidade 29 4,1% 8,4% 

Poder ter acesso fácil a comida 15 2,1% 4,3% 

Total 711 100,0% 206,1% 

Zambézia O que significa 
cidadania 

Nascer em Moçambique 226 32,0% 64,6% 

Direito de dizer o que pensa 134 19,0% 38,3% 

Organização política que quiser 82 11,6% 23,4% 

Cumprir deveres em relação ao Estado 71 10,0% 20,3% 

Poder questionar as autoridades 44 6,2% 12,6% 

Poder ajudar as pessoas da 
comunidade 

66 9,3% 18,9% 

Poder andar nas ruas da cidade 50 7,1% 14,3% 

Poder ter acesso fácil a comida 34 4,8% 9,7% 

Total 707 100,0% 202,0% 

Cabo 
Delgado 

O que significa 
cidadania 

Nascer em Moçambique 208 33,5% 66,9% 

Direito de dizer o que pensa 90 14,5% 28,9% 

Organização política que quiser 67 10,8% 21,5% 

Cumprir deveres em relação ao Estado 90 14,5% 28,9% 

Poder questionar as autoridades 53 8,5% 17,0% 

Poder ajudar as pessoas da 
comunidade 

66 10,6% 21,2% 

Poder andar nas ruas da cidade 23 3,7% 7,4% 

Poder ter acesso fácil a comida 24 3,9% 7,7% 

Total 621 100,0% 199,7% 
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Quadro A4.15 Total dos que já ouviu falar de direitos 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo Província Valid sim 375 93,5 93,5 93,5 

não 26 6,5 6,5 100,0 

Total 401 100,0 100,0  

Zambézia Valid sim 345 82,7 82,7 82,7 

não 72 17,3 17,3 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

Cabo Delgado Valid sim 367 84,0 84,0 84,0 

não 70 16,0 16,0 100,0 

Total 437 100,0 100,0  

 

Quadro A4.16 Elementos que correspondem aos direitos que já ouviu falar 

Província Responses 

Percent of Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Tipo de direitos de 
que ouviu falar 

Direito a vida 182 17,6% 48,5% 

Direito de estudar 309 29,8% 82,4% 

Direito a alimentação 135 13,0% 36,0% 

Direito a habitação 92 8,9% 24,5% 

Direito a saúde 105 10,1% 28,0% 

Direito de votar 55 5,3% 14,7% 

Direito de brincar 159 15,3% 42,4% 

Total 1.037 100,0% 276,5% 

Zambézia Tipo de direitos de 
que ouviu falar 

Direito a vida 194 18,7% 56,6% 

Direito de estudar 286 27,6% 83,4% 

Direito a alimentação 122 11,8% 35,6% 

Direito a habitação 66 6,4% 19,2% 

Direito a saúde 145 14,0% 42,3% 

Direito de votar 20 1,9% 5,8% 

Direito de brincar 203 19,6% 59,2% 

Total 1.036 100,0% 302,0% 

Cabo 
Delgado 

Tipo de direitos de 
que ouviu falar 

Direito a vida 170 17,6% 47,0% 

Direito de estudar 247 25,6% 68,2% 

Direito a alimentação 152 15,8% 42,0% 

Direito a habitação 127 13,2% 35,1% 

Direito a saúde 125 13,0% 34,5% 

Direito de votar 24 2,5% 6,6% 

Direito de brincar 119 12,3% 32,9% 

Total 964 100,0% 266,3% 
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Quadro A4.17 Total dos que já ouviu falar de deveres 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid sim 344 85,8 85,8 85,8 

não 57 14,2 14,2 100,0 

Total 401 100,0 100,0  

Zambézia Valid sim 305 73,1 73,1 73,1 

não 112 26,9 26,9 100,0 

Total 417 100,0 100,0  

Cabo 
Delgado 

Valid sim 318 72,8 73,3 73,3 

não 116 26,5 26,7 100,0 

Total 434 99,3 100,0  

Missing sem informação 3 ,7   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.18 Elementos característicos dos deveres que já ouviu falar 

Província Responses Percent 
of 

Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Tipo de deveres de 
que ouviu falara 

Cuidar dos mais velhos 171 22,2% 50,6% 

Ajudar nos trabalhos de casa 248 32,2% 73,4% 

Pagar impostos 57 7,4% 16,9% 

Ajudar a comunidade 79 10,2% 23,4% 

Manter limpas as estradas 75 9,7% 22,2% 

Cuidar das escolas 114 14,8% 33,7% 

Outro dever 27 3,5% 8,0% 

Total 771 100,0% 228,1% 

Zambézia Tipo de deveres de 
que ouviu falara 

Cuidar dos mais velhos 197 27,7% 65,2% 

Ajudar nos trabalhos de casa 258 36,3% 85,4% 

Pagar impostos 27 3,8% 8,9% 

Ajudar a comunidade 63 8,9% 20,9% 

Manter limpas as estradas 44 6,2% 14,6% 

Cuidar das escolas 119 16,7% 39,4% 

Outro dever 3 ,4% 1,0% 

Total 711 100,0% 235,4% 

Cabo 
Delgado 

Tipo de deveres de 
que ouviu falara 

Cuidar dos mais velhos 153 24,8% 48,6% 

Ajudar nos trabalhos de casa 212 34,3% 67,3% 

Pagar impostos 30 4,9% 9,5% 

Ajudar a comunidade 69 11,2% 21,9% 

Manter limpas as estradas 47 7,6% 14,9% 

Cuidar das escolas 89 14,4% 28,3% 

Outro dever 18 2,9% 5,7% 

Total 618 100,0% 196,2% 
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Quadro A4.19 Frequência com que ajuda na comunidade 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 325 81,0 82,7 82,7 

Poucas vezes 45 11,2 11,5 94,1 

Muitas vezes 12 3,0 3,1 97,2 

Sempre 11 2,7 2,8 100,0 

Total 393 98,0 100,0  

Missing Não sabe 7 1,7   

sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 8 2,0   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Nunca 296 71,0 72,2 72,2 

Poucas vezes 76 18,2 18,5 90,7 

Muitas vezes 32 7,7 7,8 98,5 

Sempre 6 1,4 1,5 100,0 

Total 410 98,3 100,0  

Missing Não sabe 3 ,7   

sem 
informação 

4 1,0 
  

Total 7 1,7   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 245 56,1 59,3 59,3 

Poucas vezes 141 32,3 34,1 93,5 

Muitas vezes 14 3,2 3,4 96,9 

Sempre 13 3,0 3,1 100,0 

Total 413 94,5 100,0  

Missing Não sabe 15 3,4   

sem 
informação 

9 2,1 
  

Total 24 5,5   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.20 Total dos que fazem parte de alguma associação ou grupo 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid sim 269 67,1 67,3 67,3 

não 131 32,7 32,8 100,0 

Total 400 99,8 100,0  

Missing sem informação 1 ,2   

Total 401 100,0   
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Zambézia Valid sim 191 45,8 46,2 46,2 

não 222 53,2 53,8 100,0 

Total 413 99,0 100,0  

Missing sem informação 4 1,0   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid sim 223 51,0 51,7 51,7 

não 208 47,6 48,3 100,0 

Total 431 98,6 100,0  

Missing sem informação 6 1,4   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.21 Razões porque não participa em uma associação ou grupo 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Não vejo a 
importância 

25 6,2 29,8 29,8 

Tenho medo de 
pertencer a um 
grupo 

9 2,2 10,7 40,5 

Não me permitem 
entrar 

8 2,0 9,5 50,0 

Não tenho 
conhecimento de 
um grupo 

42 10,5 50,0 100,0 

Total 84 20,9 100,0  

Missing não sabe 43 10,7   

n/a 270 67,3   

sem informação 4 1,0   

Total 317 79,1   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Não vejo a 
importância 

14 3,4 9,1 9,1 

Tenho medo de 
pertencer a um 
grupo 

11 2,6 7,1 16,2 

Não me permitem 
entrar 

24 5,8 15,6 31,8 

Não tenho 
conhecimento de 
um grupo 

105 25,2 68,2 100,0 

Total 154 36,9 100,0  

Missing 
não sabe 65 15,6   

n/a 195 46,8   

sem informação 3 ,7   

Total 263 63,1   

Total 417 100,0   
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Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Cabo 
Delgado 

Valid Não vejo a 
importância 

47 10,8 32,4 32,4 

Tenho medo de 
pertencer a um 
grupo 

17 3,9 11,7 44,1 

Não me permitem 
entrar 

15 3,4 10,3 54,5 

Não tenho 
conhecimento de 
um grupo 

66 15,1 45,5 100,0 

Total 145 33,2 100,0  

Missing 
não sabe 55 12,6   

n/a 229 52,4   

sem informação 8 1,8   

Total 292 66,8   

Total 437 100,0   

 

Quadro A4.22 Tipo de associações ou grupos com maior adesão de jovens adolescentes  

Província Responses 

Percent of Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Associações ou grupos 
de que faz parte 

Igreja 79 23,2% 29,9% 

Futebol 77 22,6% 29,2% 

Canto e dança 74 21,7% 28,0% 

Actividade 
comercial 

5 1,5% 1,9% 

Grupo escolar 94 27,6% 35,6% 

Grupo comunitário 12 3,5% 4,5% 

Total 341 100,0% 129,2% 

Zambézia Associações ou grupos 
de que faz parte 

Igreja 60 27,8% 31,6% 

Futebol 41 19,0% 21,6% 

Canto e dança 41 19,0% 21,6% 

Actividade 
comercial 

3 1,4% 1,6% 

Grupo escolar 60 27,8% 31,6% 

Grupo comunitário 11 5,1% 5,8% 

Total 216 100,0% 113,7% 

Cabo 
Delgado 

Associações ou grupos 
de que faz parte 

Igreja 27 11,2% 12,3% 

Futebol 79 32,8% 36,1% 

Canto e dança 52 21,6% 23,7% 

Actividade 
comercial 

19 7,9% 8,7% 

Grupo escolar 59 24,5% 26,9% 

Grupo comunitário 5 2,1% 2,3% 

Total 241 100,0% 110,0% 
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Quadro A4.23 Frequência com que participa em encontros com dirigentes 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 334 83,3 85,2 85,2 

Poucas vezes 43 10,7 11,0 96,2 

Muitas vezes 9 2,2 2,3 98,5 

Sempre 6 1,5 1,5 100,0 

Total 392 97,8 100,0  

Missing Não sabe 8 2,0   

sem informação 1 ,2   

Total 9 2,2   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Nunca 329 78,9 80,0 80,0 

Poucas vezes 58 13,9 14,1 94,2 

Muitas vezes 22 5,3 5,4 99,5 

Sempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 411 98,6 100,0  

Missing Não sabe 5 1,2   

sem informação 1 ,2   

Total 6 1,4   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 291 66,6 68,1 68,1 

Poucas vezes 114 26,1 26,7 94,8 

Muitas vezes 6 1,4 1,4 96,3 

Sempre 16 3,7 3,7 100,0 

Total 427 97,7 100,0  

Missing Não sabe 7 1,6   

sem informação 3 ,7   

Total 10 2,3   

Total 437 100,0   
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Quadro A4.24 Frequência com que participa em encontros com responsáveis da escola 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Nunca 114 28,4 31,3 31,3 

Poucas vezes 150 37,4 41,2 72,5 

Muitas vezes 60 15,0 16,5 89,0 

Sempre 40 10,0 11,0 100,0 

Total 364 90,8 100,0  

Missing Não sabe 4 1,0   

n/a 32 8,0   

sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 37 9,2   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Nunca 177 42,4 49,3 49,3 

Poucas vezes 117 28,1 32,6 81,9 

Muitas vezes 48 11,5 13,4 95,3 

Sempre 17 4,1 4,7 100,0 

Total 359 86,1 100,0  

Missing Não sabe 2 ,5   

n/a 55 13,2   

sem 
informação 

1 ,2 
  

Total 58 13,9   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Nunca 59 13,5 19,1 19,1 

Poucas vezes 160 36,6 51,8 70,9 

Muitas vezes 42 9,6 13,6 84,5 

Sempre 48 11,0 15,5 100,0 

Total 309 70,7 100,0  

Missing Não sabe 4 ,9   

n/a 120 27,5   

sem 
informação 

4 ,9 
  

Total 128 29,3   

Total 437 100,0   
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Quadro A4.25 Principais problemas na comunidade e/ou distrito 

Província Responses 

Percent of Cases N Percent 

Maputo 
Província 

Principais 
problemas 

Falta de emprego 124 12,9% 31,6% 

Falta de hospital 87 9,1% 22,2% 

Falta de água 174 18,1% 44,4% 

Mau estado das estradas 143 14,9% 36,5% 

Falta de electricidade 96 10,0% 24,5% 

Falta de polícia 92 9,6% 23,5% 

Violência doméstica 48 5,0% 12,2% 

Alcoolismo 91 9,5% 23,2% 

Falta de escolas 54 5,6% 13,8% 

Outro 51 5,3% 13,0% 

Total 960 100,0% 244,9% 

Zambézia Principais 
problemas 

Falta de emprego 124 11,4% 29,7% 

Falta de hospital 141 12,9% 33,8% 

Falta de água 212 19,4% 50,8% 

Mau estado das estradas 164 15,0% 39,3% 

Falta de electricidade 133 12,2% 31,9% 

Falta de polícia 74 6,8% 17,7% 

Violência doméstica 40 3,7% 9,6% 

Alcoolismo 76 7,0% 18,2% 

Falta de escolas 98 9,0% 23,5% 

Outro 28 2,6% 6,7% 

Total 1.090 100,0% 261,4% 

Cabo 
Delgado 

Principais 
problemas 

Falta de emprego 138 13,1% 32,4% 

Falta de hospital 85 8,1% 20,0% 

Falta de água 272 25,9% 63,8% 

Mau estado das estradas 122 11,6% 28,6% 

Falta de electricidade 91 8,7% 21,4% 

Falta de polícia 71 6,8% 16,7% 

Violência doméstica 95 9,0% 22,3% 

Alcoolismo 83 7,9% 19,5% 

Falta de escolas 51 4,9% 12,0% 

Outro 42 4,0% 9,9% 

Total 1.050 100,0% 246,5% 
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Quadros A4.26 Como cidadãos deveriam agir quando os problemas não são resolvidos 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Ser activos em 
questionar os 
governantes 

117 29,2 33,7 33,7 

Reunir-se com 
outros 

159 39,7 45,8 79,5 

Aguardar até que 
os governantes 
resolvam 

39 9,7 11,2 90,8 

Mostras mais 
respeito às 
autoridades 

29 7,2 8,4 99,1 

Não fazer nada 
3 ,7 ,9 100,0 

Total 347 86,5 100,0  

Missing não sabe 53 13,2   

sem informação 1 ,2   

Total 54 13,5   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Ser activos em 
questionar os 
governantes 

92 22,1 26,7 26,7 

Reunir-se com 
outros 

150 36,0 43,6 70,3 

Aguardar até que 
os governantes 
resolvam 

51 12,2 14,8 85,2 

Mostras mais 
respeito às 
autoridades 

28 6,7 8,1 93,3 

Não fazer nada 23 5,5 6,7 100,0 

Total 344 82,5 100,0  

Missing não sabe 73 17,5   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Ser activos em 
questionar os 
governantes 

75 17,2 21,0 21,0 

Reunir-se com 
outros 

141 32,3 39,5 60,5 

Aguardar até que 
os governantes 
resolvam 

63 14,4 17,6 78,2 

Mostras mais 
respeito às 
autoridades 

47 10,8 13,2 91,3 

Não fazer nada 31 7,1 8,7 100,0 

Total 357 81,7 100,0  

Missing não sabe 72 16,5   

sem informação 8 1,8   

Total 80 18,3   

Total 437 100,0   
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Quadro A4.27 Como os governantes deveriam agir em relação as pessoas com opiniões contrárias 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Governantes deveriam 
ouvir mais... 

236 58,9 68,2 68,2 

Reconhecer o que as 
pessoas dizem 

68 17,0 19,7 87,9 

Governo não devia 
permitir opiniões 
diferentes 

15 3,7 4,3 92,2 

Mandar prender os que 
criticam 

10 2,5 2,9 95,1 

Simplesmente ignorar 17 4,2 4,9 100,0 

Total 346 86,3 100,0  

Missing não sabe 52 13,0   

sem informação 3 ,7   

Total 55 13,7   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Governantes deveriam 
ouvir mais... 

171 41,0 52,0 52,0 

Reconhecer o que as 
pessoas dizem 

82 19,7 24,9 76,9 

Governo não devia 
permitir opiniões 
diferentes 

22 5,3 6,7 83,6 

Mandar prender os que 
criticam 

28 6,7 8,5 92,1 

Simplesmente ignorar 26 6,2 7,9 100,0 

Total 329 78,9 100,0  

Missing não sabe 84 20,1   

sem informação 4 1,0   

Total 88 21,1   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Governantes deveriam 
ouvir mais... 

134 30,7 39,9 39,9 

Reconhecer o que as 
pessoas dizem 

66 15,1 19,6 59,5 

Governo não devia 
permitir opiniões 
diferentes 

55 12,6 16,4 75,9 

Mandar prender os que 
criticam 

37 8,5 11,0 86,9 

Simplesmente ignorar 44 10,1 13,1 100,0 

Total 336 76,9 100,0  

Missing não sabe 91 20,8   

sem informação 10 2,3   

Total 101 23,1   

Total 437 100,0   
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Quadro A4.28 Como os governantes deveriam agir quando cidadãos não cumprem seus deveres 

Província Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maputo 
Província 

Valid Obrigar os cidadãos a 
cumprir seus deveres 

67 16,7 19,1 19,1 

Recordar os cidadãos 
a cumprir os deveres 

139 34,7 39,7 58,9 

Melhorar a educação 
cívica 

115 28,7 32,9 91,7 

Mandar prender os 
que não cumprem 
seus deveres 

23 5,7 6,6 98,3 

Não tem que fazer 
nada 

6 1,5 1,7 100,0 

Total 350 87,3 100,0  

Missing não sabe 48 12,0   

sem informação 3 ,7   

Total 51 12,7   

Total 401 100,0   

Zambézia Valid Obrigar os cidadãos a 
cumprir seus deveres 

94 22,5 27,4 27,4 

Recordar os cidadãos 
a cumprir os deveres 

102 24,5 29,7 57,1 

Melhorar a educação 
cívica 

64 15,3 18,7 75,8 

Mandar prender os 
que não cumprem 
seus deveres 

51 12,2 14,9 90,7 

Não tem que fazer 
nada 

32 7,7 9,3 100,0 

Total 343 82,3 100,0  

Missing não sabe 71 17,0   

sem informação 3 ,7   

Total 74 17,7   

Total 417 100,0   

Cabo 
Delgado 

Valid Obrigar os cidadãos a 
cumprir seus deveres 

100 22,9 27,8 27,8 

Recordar os cidadãos 
a cumprir os deveres 

132 30,2 36,7 64,4 

Melhorar a educação 
cívica 

56 12,8 15,6 80,0 

Mandar prender os 
que não cumprem 
seus deveres 

45 10,3 12,5 92,5 

Não tem que fazer 
nada 

27 6,2 7,5 100,0 

Total 360 82,4 100,0  

Missing não sabe 68 15,6   

sem informação 9 2,1   

Total 77 17,6   

Total 437 100,0   
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A N E X O  5 :  R E S U L T A D O S  A G R E G A D O S  D A  T R Ê S  

P R O V I N C I A S   

Quadro A5.1 Total de entrevistados por idade (em anos) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 286 22,8 23,9 23,9 

13 294 23,4 24,6 48,5 

14 267 21,3 22,3 70,8 

15 349 27,8 29,2 100,0 

Total 1.196 95,3 100,0  

Missing sem informação 59 4,7   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.2 Opinião em relação a condição de vida de sua comunidade ou distrito 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Muito más 54 4,3 4,5 4,5 

Más 230 18,3 19,0 23,5 

Boas 823 65,6 68,0 91,4 

Muito boas 104 8,3 8,6 100,0 

Total 1.211 96,5 100,0  

Missing não sabe 43 3,4   

sem informação 1 ,1   

Total 44 3,5   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.3 Opinião em relação a sua própria condição de vida 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Muito más 44 3,5 3,6 3,6 

Más 242 19,3 19,5 23,1 

Boas 844 67,3 68,2 91,3 

Muito boas 108 8,6 8,7 100,0 

Total 1.238 98,6 100,0  

Missing não sabe 15 1,2   

sem informação 2 ,2   

Total 17 1,4   

Total 1.255 100,0   
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Quadro A5.4 Comparação da condição de vida própria com a de outras pessoas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Muito piores 65 5,2 5,7 5,7 

Piores 328 26,1 28,6 34,3 

Melhores 667 53,1 58,2 92,4 

Muito melhores 87 6,9 7,6 100,0 

Total 1.147 91,4 100,0  

Missing não sabe 106 8,4   

sem informação 2 ,2   

Total 108 8,6   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.5 Opinião em relação aos meios mais comuns de acesso a notícias 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Meios para notícias Rádio 691 27,3% 58,1% 

Televisão 724 28,6% 60,8% 

Jornais 103 4,1% 8,7% 

Conversa com amigos 508 20,1% 42,7% 

Conversas em casa 332 13,1% 27,9% 

Na Igreja 102 4,0% 8,6% 

Outras 73 2,9% 6,1% 

Total 2.533 100,0% 212,9% 

 

Quadro A5.6 Opinião em relação a outros meios de acesso a notícias 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid   1182 94,2 94,2 94,2 

Celular e internet 1 ,1 ,1 94,3 

Com vizinhos 1 ,1 ,1 94,3 

Em reuniões 1 ,1 ,1 94,4 

Internet 8 ,6 ,6 95,1 

Na escola 6 ,5 ,5 95,5 

Não ouve notícias 3 ,2 ,2 95,8 

Não vê e nem escuta noticiário 3 ,2 ,2 96,0 

Não vê e nem escuta notícias 8 ,6 ,6 96,7 

Nas barracas 1 ,1 ,1 96,7 

No bairro 1 ,1 ,1 96,8 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nunca recebeu notícias 1 ,1 ,1 96,9 

Redes sociais 1 ,1 ,1 97,0 

Sem meios 1 ,1 ,1 97,1 

Telefone 35 2,8 2,8 99,8 

Telefone celular 2 ,2 ,2 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  

 

Quadro A5.7 Regularidade com que ouvem notícias 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 69 5,5 5,7 5,7 

Poucas vezes 638 50,8 52,5 58,1 

Muitas vezes 158 12,6 13,0 71,1 

Sempre 133 10,6 10,9 82,1 

Todos os dias 218 17,4 17,9 100,0 

Total 1.216 96,9 100,0  

Missing Não sabe 25 2,0   

sem informação 14 1,1   

Total 39 3,1   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.8 Regularidade com que recebe informação sobre matrículas e livros escolares 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 229 18,2 22,1 22,1 

Poucas vezes 415 33,1 40,1 62,3 

Muitas vezes 220 17,5 21,3 83,6 

Sempre 170 13,5 16,4 100,0 

Total 1.034 82,4 100,0  

Missing Não sabe 9 ,7   

n/a 207 16,5   

sem informação 5 ,4   

Total 221 17,6   

Total 1.255 100,0   
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Quadro A5.9 Regularidade com que recebe informação sobre vias de acesso e transporte 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 546 43,5 45,7 45,7 

Poucas vezes 386 30,8 32,3 78,0 

Muitas vezes 177 14,1 14,8 92,8 

Sempre 86 6,9 7,2 100,0 

Total 1.195 95,2 100,0  

Missing Não sabe 40 3,2   

sem informação 20 1,6   

Total 60 4,8   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.10 Conhecimento sobre o que são coisas de interesse público 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sim 350 27,9 28,2 28,2 

não 889 70,8 71,8 100,0 

Total 1.239 98,7 100,0  

Missing sem informação 16 1,3   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.11 Elementos que caracterizam o que pode ser coisa de interesse público 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Coisas de Interesse 
Público 

...dizem respeito a todos 
nós 

643 34,9% 68,0% 

...afectam directamente a 
vida de todos 

443 24,0% 46,9% 

...são discutidas por todas 
as pessoas 

364 19,7% 38,5% 

...só podem ser discutidas 
pelo Governo 

176 9,5% 18,6% 

...só interessam ao 
Governo 

123 6,7% 13,0% 

...são ouvidos nas 
"fofocas" 

77 4,2% 8,1% 

Outra 18 1,0% 1,9% 

Total 1.844 100,0% 195,1% 
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Quadro A5.12 Conhecimento sobre o que é cidadania 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sim 457 36,4 36,6 36,6 

não 790 62,9 63,4 100,0 

Total 1.247 99,4 100,0  

Missing sem informação 8 ,6   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.13 Elementos que caracterizam a cidadania 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

O que significa 
cidadania 

Nascer em Moçambique 603 29,6% 59,9% 

Direito de dizer o que pensa 359 17,6% 35,7% 

Organização política que quiser 243 11,9% 24,2% 

Cumprir deveres em relação ao Estado 257 12,6% 25,5% 

Poder questionar as autoridades 155 7,6% 15,4% 

Poder ajudar as pessoas da comunidade 247 12,1% 24,6% 

Poder andar nas ruas da cidade 102 5,0% 10,1% 

Poder ter acesso fácil a comida 73 3,6% 7,3% 

Total 2.039 100,0% 202,7% 

 

Quadro A5.14 Total dos que já ouviu falar de direitos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sim 1.087 86,6 86,6 86,6 

não 168 13,4 13,4 100,0 

Total 1.255 100,0 100,0  

 

Quadro A5.15 Elementos que correspondem aos direitos que já ouviu falar 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Tipo de direitos de que 
ouviu falar 

Direito a vida 546 18,0% 50,6% 

Direito de estudar 842 27,7% 78,0% 

Direito a alimentação 409 13,5% 37,9% 

Direito a habitação 285 9,4% 26,4% 

Direito a saúde 375 12,3% 34,7% 

Direito de votar 99 3,3% 9,2% 

Direito de brincar 481 15,8% 44,5% 

Total 3.037 100,0% 281,2% 
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Quadro A5.16 Total dos que já ouviu falar de deveres 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid sim 967 77,1 77,2 77,2 

não 285 22,7 22,8 100,0 

Total 1.252 99,8 100,0  

Missing sem informação 3 ,2   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.17 Elementos característicos dos deveres que já ouviu falar 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Tipo de deveres de 
que ouviu falara 

Cuidar dos mais velhos 521 24,8% 54,6% 

Ajudar nos trabalhos de casa 718 34,2% 75,2% 

Pagar impostos 114 5,4% 11,9% 

Ajudar a comunidade 211 10,0% 22,1% 

Manter limpas as estradas 166 7,9% 17,4% 

Cuidar das escolas 322 15,3% 33,7% 

Outro dever 48 2,3% 5,0% 

Total 2.100 100,0% 219,9% 

 

Quadro A5.18 Frequência com que ajuda na comunidade 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 866 69,0 71,2 71,2 

Poucas vezes 262 20,9 21,5 92,8 

Muitas vezes 58 4,6 4,8 97,5 

Sempre 30 2,4 2,5 100,0 

Total 1.216 96,9 100,0  

Missing Não sabe 25 2,0   

sem informação 14 1,1   

Total 39 3,1   

Total 1.255 100,0   
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Quadro A5.19 Total dos que fazem parte de alguma associação ou grupo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sim 683 54,4 54,9 54,9 

não 561 44,7 45,1 100,0 

Total 1.244 99,1 100,0  

Missing sem informação 11 ,9   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.20 Razões porque não participa em uma associação ou grupo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Não vejo a importância 86 6,9 22,5 22,5 

Tenho medo de 
pertencer a um grupo 

37 2,9 9,7 32,1 

Não me permitem entrar 47 3,7 12,3 44,4 

Não tenho conhecimento 
de um grupo 

213 17,0 55,6 100,0 

Total 383 30,5 100,0  

Missing 
não sabe 163 13,0   

n/a 694 55,3   

sem informação 15 1,2   

Total 872 69,5   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.21 Tipo de associações ou grupos com maior adesão de jovens adolescentes 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Associações ou grupos de 
que faz parte 

Igreja 166 20,8% 24,7% 

Futebol 197 24,7% 29,3% 

Canto e dança 167 20,9% 24,8% 

Actividade comercial 27 3,4% 4,0% 

Grupo escolar 213 26,7% 31,6% 

Grupo comunitário 28 3,5% 4,2% 

Total 798 100,0% 118,6% 
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Quadro A5.22 Frequência com que participa em encontros com dirigentes 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 954 76,0 77,6 77,6 

Poucas vezes 215 17,1 17,5 95,0 

Muitas vezes 37 2,9 3,0 98,0 

Sempre 24 1,9 2,0 100,0 

Total 1.230 98,0 100,0  

Missing Não sabe 20 1,6   

sem informação 5 ,4   

Total 25 2,0   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.23 Frequência com que participa em encontros com responsáveis da escola 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nunca 350 27,9 33,9 33,9 

Poucas vezes 427 34,0 41,4 75,3 

Muitas vezes 150 12,0 14,5 89,8 

Sempre 105 8,4 10,2 100,0 

Total 1.032 82,2 100,0  

Missing Não sabe 10 ,8   

n/a 207 16,5   

sem informação 6 ,5   

Total 223 17,8   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.24 Principais problemas na comunidade e/ou distrito 

 
Responses 

Percent of Cases N Percent 

Principais problemas Falta de emprego 386 12,5% 31,3% 

Falta de hospital 313 10,1% 25,3% 

Falta de água 658 21,2% 53,3% 

Mau estado das estradas 429 13,8% 34,7% 

Falta de electricidade 320 10,3% 25,9% 

Falta de polícia 237 7,6% 19,2% 

Violência doméstica 183 5,9% 14,8% 

Alcoolismo 250 8,1% 20,2% 

Falta de escolas 203 6,5% 16,4% 

Outro 121 3,9% 9,8% 

Total 3.100 100,0% 251,0% 



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

99 

 

Quadro A5.25 Como cidadãos deveriam agir quando os problemas não são resolvidos 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ser activos em questionar os 
governantes 

284 22,6 27,1 27,1 

Reunir-se com outros 450 35,9 42,9 70,0 

Aguardar até que os governantes 
resolvam 

153 12,2 14,6 84,6 

Mostras mais respeito às 
autoridades 

104 8,3 9,9 94,6 

Não fazer nada 57 4,5 5,4 100,0 

Total 1.048 83,5 100,0  

Missing 
não sabe 198 15,8   

sem informação 9 ,7   

Total 207 16,5   

Total 1.255 100,0   

 

Quadro A5.26 Como os governantes deveriam agir em relação as pessoas com opiniões contrárias 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Governantes deveriam ouvir mais... 541 43,1 53,5 53,5 

Reconhecer o que as pessoas 
dizem 

216 17,2 21,4 74,9 

Governo não devia permitir opiniões 
diferentes 

92 7,3 9,1 84,0 

Mandar prender os que criticam 75 6,0 7,4 91,4 

Simplesmente ignorar 87 6,9 8,6 100,0 

Total 1.011 80,6 100,0  

Missing 
não sabe 227 18,1   

sem informação 17 1,4   

Total 244 19,4   

Total 1.255 100,0   
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Quadro A5.27 Como os governantes deveriam agir quando cidadãos não cumprem seus deveres 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Obrigar os cidadãos a cumprir seus 
deveres 

261 20,8 24,8 24,8 

Recordar os cidadãos a cumprir os 
deveres 

373 29,7 35,4 60,2 

Melhorar a educação cívica 235 18,7 22,3 82,5 

Mandar prender os que não 
cumprem seus deveres 

119 9,5 11,3 93,8 

Não tem que fazer nada 65 5,2 6,2 100,0 

Total 1.053 83,9 100,0  

Missing 
não sabe 187 14,9   

sem informação 15 1,2   

Total 202 16,1   

Total 1.255 100,0   

 

 

 



Estudo de Base: Campanha de educação para a Cidadania 

 

101 

A N E X O  6 :  I N Q U É R I T O  P A R A  O  E S T U D O  D E  

C I D A D A N I A  

 

BOM DIA/BOA TARDE, MEU NOME É _________________________________. EU ESTOU A TRABALHAR 

COMO INQUIRIDOR PARA O ESTUDO SOBRE CIDADANIA, QUE PRETENDE SABER COMO 

INTERPRETAM A IDEIA DE CIDADANIA. O ESTUDO É ENCOMENDADO POR UM PROGRAMA CHAMADO 

PAANE, QUE VAI SER IMPLEMENTADO PELO GOVERNO COM APOIO DA UNIÃO EUROPEIA. GOSTARIA 

DE CONVERSAR CONSIGO SOBRE O ASSUNTO PARA SABER DA SUA OPINIÃO. IREMOS FALAR COM 

MUITOS OUTROS JOVENS NA IDADE ENTRE 12 A 15 ANOS. TODA A INFORMAÇÃO É CONFIDENCIAL. 

PEDIMOS A SUA PERMISSÃO PARA INCIAR A NOSSA CONVERSA. 

 
 

Código do local  

Questionário N.º  

 
Data (Dia/Mês/Ano): _______/______/2013 

 
Início da Entrevista: Hora: _____ Minutos: _____ 

 
Fim da Entrevista: Hora: _____ Minutos:_____ 

 

PROVÍNCIA 

MAPUTO 
PROVÍNCIA 

CIDADE DA MATOLA  

MOAMBA  

MANHIÇA  

ZAMBÉZIA 

QUELIMANE  

ALTO-MOLÓCUE  

PEBANE  

CABO 
DELGADO 

PEMBA  

MECÚFI  

MONTEPUEZ  

 
 
Posto Administrativo:  ___________________________________________________________________ 
 
Localidade:   ___________________________________________________________________ 
 
Povoação:   ___________________________________________________________________ 
 
Bairro/Comunidade:  ___________________________________________________________________ 
 
***************************************************************************************************************************** ***** 
 
Município:  ___________________________________________________________________ 
 
Bairro:   ___________________________________________________________________ 
 
***************************************************************************************************************************** ***** 
 
Nome do Inquiridor: ______________________________________________________ 
 
Supervisor:  ______________________________________________________ 
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VAMOS AGORA COMÇAR A FALAR SOBRE QUESTÕES GERAIS 
 
 

Masculino 

Feminino 

1. Quantos anos tem? 

12 

13 

14 

15 

 
 

2. Actualmente está a estudar? 
 
SIM 

1 

 NÃO 
2 
 

 

 

 

 

7. Com que regularidade você 
recebe/ouve noticias? 
 
 

Todos 
os dias 

Sempre 
 

Muitas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 

5 4 3 2 1 99 

 

8. Alguma vez durante os últimos 12 meses 
recebeu informação sobre matrículas e livros 
escolares? 
 
(APENAS FAZER PARA QUEM ESTUDA) 

Sempre  Muitas 
vezes  

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 
 

4 3 2 1 99 

 
  

3. Em geral como avalia as condições de vida no 
Distrito onde vives? 
 
ANTES DE LER AS OPÇÕES DEIXE O 
ENTREVISTADO RESPONDER E ASSINALAR. 
 
PODE AJUDAR SE NÃO CONSEGUE TER 
INFORMAÇÃO.  
 
(NUNCA PODE LER A OPÇÃO “NÃO SABE”) 

Muito 
boas 

Boas Más Muito 
más 

Não sabe 

4 3 2 1 99 
 

4. Como é que avalia a sua própria condição de 
vida? 

Muito 
boas 

Boas Más Muito 
más 

Não sabe 

4 3 2 1 99 

5. Como avalia suas condições de vida em 
comparação com de outras pessoas  
na provincial ou distrito? 

Muito 
melhores 

Melhores Piores Muito 
Piores 

Não sabe 

4 3 2 1 99 
 6. Através de que meios você recebe ou ouve notícias sobre o teu 

distrito? 
 
(PODE INDICAR ATÉ 3 FONTES) 
 
 
 

Rádio 1 

Televisão 2 

Jornais 3 

Conversa com amigos 4 

Conversa em casa 5 

Na Igreja 6 

Não Sabe 99 

Outras: Especificar 
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9. Alguma vez durante os últimos 12 meses 
recebeu informação de que seriam melhoradas 
as vias de acesso e transporte no seu distrito? 

Sempre  Muitas 
vezes  

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 
 

4 3 2 1 99 

 

10. Tem ideia sobre o que são “coisas de interesse público”? 
 
 
(MESMO QUE TENHA SIDO RESPONDIDA “NÃO” DEVE FAZER A PERGUNTA 
SEGUINTE) 
 
 

SIM 1 

Não 2 

 

11. O que é que seria para si uma 
“coisa de interesse público”? 
 
ATENÇÃO: ANTES DE LER AS 
OPÇÕES DEIXE O ENTREVISTADO 
RESPONDER, E ASSINALAR EM 
CONFORMIDADE COM AS ALÍNEAS. 
 
PODE AJUDAR SE NÃO CONSEGUE 
TER INFORMAÇÃO.  
 
(PERMITE-SE DAR ATÉ 3 OPÇÕES) 
 

São aquelas que dizem respeito a todos nós  1 

São aquelas que Afectam directamente a vida de todos 2 

São aquelas que são discutidas por todas as pessoas 3 

São aquelas que só podem ser discutidas pelo governo 4 

São aquelas que só interessam ao governo 5 

São aquelas que são ouvidas nas “fofocas” 6 

Não sabe 99 

Outra: especificar: 
 
_______________________________________________ 

68 

 
 
COMEÇA A CONVERSA SOBRE A CIDADANIA 
 

12. Tem ideia do que significa CIDADANIA? 
 
(MESMO QUE TENHA SIDO RESPONDIDA “NÃO” DEVE FAZER A PERGUNTA 13) 

Sim 1 

Não 2 

 

 
  

13. Para si qual é a melhor forma de 
descrever o significado de “cidadania”? 
 
(PODE RESPONDER ATÉ 3 OPÇÕES) 

Nascer em Moçambique 1 

Direito de dizer o que pensa 2 

Juntar-se a qualquer organização política que quiser 3 

Cumprir deveres que tem em relação ao Estado 4 

Poder questionar as autoridades do bairro ou distrito sobre 
o que elas estão a fazer 

5 

Puder ajudar as pessoas da comunidade a resolver seus 
problemas  

6 

Poder andar nas ruas da cidade 7 

Poder ter acesso fácil a comida 8 

Nenhuma das opções 68 
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14. Alguma vez você ouviu falar sobre direito que você tem como pessoa? 
 
(SE RESPONDER “NÃO”, IR PARA A PERGUNTA 15) 
 

Sim 1 

Não 2 

14.1. Que tipo de direitos é que já ouviu falar?  
 
ATENÇÃO: ANTES DE LER AS OPÇÕES DEIXE O ENTREVISTADO 
RESPONDER, E ASSINALAR EM CONFORMIDADE COM AS ALÍNEAS. 
 
PODE AJUDAR SE NÃO CONSEGUE TER INFORMAÇÃO.  
 
 

 
Direito a Vida 

 
1 

Direito de estudar 2 

Direito a alimentação 3 

Direito a habitação 4 

Direito a saúde 5 

Direito de estudar 6 

Direito de Votar 7 

Direito a brincar 8 

 

15. Alguma vez você ouviu falar sobre deveres que você tem como pessoa? 
 
(SE DISSER NÃO, SALTE PARA A PERGUNTA 16) 
 

Sim 
 

1 

Não 2 

15.1. Que tipo de deveres é que já ouviu falar?  
 
 
ATENÇÃO: ANTES DE LER AS OPÇÕES DEIXE O 
ENTREVISTADO RESPONDER, E ASSINALAR EM 
CONFORMIDADE COM AS ALÍNEAS. 
 
PODE AJUDAR SE NÃO CONSEGUE TER INFORMAÇÃO.  
 

Cuidar dos mais velhos  1 

Ajudar nos trabalhos de casa 2 

Pagar impostos 3 

Ajudar a comunidade 4 

Manter limpas as estradas 5 

Cuidar das escolas 6 

Outra: Especificar: 
 
______________________________
_______________ 

68 

 

16. Com que frequência você costuma 
participar em actividades para ajudar a 
resolver problemas na sua comunidade? 

Sempre Muitas 
vezes  

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 

4 3 2 1 99 

 

 
  

17. Na sua comunidade (ou sua escola) você faz ou já fez parte de alguma 
associação ou um grupo? 

Sim   

Não  

17.1. Se NÂO, porquê não faz parte de 
nenhum grupo ou associação 
 
(MARCAR APENAS UMA OPÇÃO) 

Não vejo a importância 1 

Tenho medo de pertencer a algum grupo 2 

Não me permitem entrar nos grupos 3 

Não tenho conhecimento de algum grupo ou 
associação 

4 

Não sei 99 

17.2 Se faz parte de algum grupo ou 
associação de que tipo é? 
 
 

 

Uma associação/grupo de igreja 1 

Uma associação/grupo de futebol 2 

Uma associação ou grupo de canto e/ou dança 3 

Uma associação de actividade comercial 4 

Uma associação/grupo escolar  5 

Uma associação/grupo comunitário 6 
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18. Com que frequência você participa nos 
encontros com dirigentes da comunidade ou do 
distrito para falar sobre problemas do 
bairro/comunidade? 

Sempre Muitas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 

4 3 2 1 99 

 

19. Com que frequência você participa em 
encontros com os responsáveis da tua escola para 
resolver problema dos estudantes? 
 
(FAZER APENAS A ENTREVISTADO QUE DISSE 
QUE ESTUDA) 

Sempre Muitas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca Não sabe 

4 3 2 1 99 

 

20. Na comunidade onde você vive que tipo 
problemas são mais comuns? 
 
(INDICAR ATÉ 3 OPÇÕES).  
 
DEPOIS DE OUVIR OS PROBLEMAS, PEDIR AO 
ENTREVISTADO PARA INDICAR EM ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA E ASSINALAR NA ÚLTIMOA 
COLUNA (1O, 2O E 3O)  

Principais Problemas Assinalar aqui a ordem 
de importância 

Falta de emprego 1  

Falta de hospital 2  

Falta de água 3  

Mau estado das estradas 4  

Falta de electricidade 5  

Falta de polícia 6  

Violência doméstica 7  

Alcoolismo 8  

Falta de escolas 9  

Outro 68  

 

21. Como você acha que as pessoas na 
sua comunidade deveriam agir se os 
problemas que existem na 
comunidade/distrito não são resolvidos? 
 
(LER AS OPÇÕES E DEIXAR DEPOIS QUE 
O ENTREVISTADO RESPONDA.  
 
MARCAR APENAS UMA ÚNICA 
RESPOSTA) 

Ser activos em questionar os governantes 1 

Aguardar até que os governantes possam resolver  2 

Reunir-se com outras pessoas para discutir sobre como 
resolver 

3 

Mostrar mais respeito às autoridades mesmo quando elas 
falham 

4 

Não sabe 99 

Não fazer nada 68 

 

22. Como você acha que os cidadãos 
deveriam se comportar quando o que os 
seus governantes fazem não satisfaz os 
seus interesses? 
 
(LER AS OPÇÕES E DEIXAR DEPOIS QUE 
O ENTREVISTADO RESPONDA.  
 
MARCAR APENAS UMA ÚNICA 
RESPOSTA) 

Ser activos em questionar os governantes 1 

Reunir-se com outros para discutir o assunto 2 

Aguardar até que os governantes possam resolver 3 

Mostrar mais respeito pelas autoridades mesmo quando 
elas falham 

4 

Não sabe 99 

Não fazer nada 68 

 

23. Como você acha que os governantes 
deveriam agir em relação aos cidadãos e 
órgãos que tem opiniões contrárias as do 
governo? 
 
(LER AS OPÇÕES E DEIXAR DEPOIS QUE 
O ENTREVISTADO RESPONDA.  
 
MARCAR APENAS UMA ÚNICA 
RESPOSTA) 

Os governantes deveriam ouvir mais essas pessoas 1 

O governo devia reconhecer o que as pessoas dizem 
porque elas são os patrões 

2 

O governo não devia permitir haver opiniões diferentes 
daquelas do governo 

3 

O governo devia mandar prender as pessoas que criticam o 
que ela faz 

4 

O governo devia simplesmente ignorar 5 

Não sabe 99 
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24. Como você acha que os governantes 
deveriam agir quando os cidadãos não 
cumprem com os seus deveres? 
 
(LER AS OPÇÕES E DEIXAR DEPOIS QUE 
O ENTREVISTADO RESPONDA.  
 
MARCAR APENAS UMA ÚNICA 
RESPOSTA) 

O governo deve obrigar os cidadãos a cumprir com seus 
deveres 

1 

O governo deve recordar os cidadãos a não se esquecer de 
cumprir com seus deveres 

2 

O governo deve melhorar a educação cívica aos cidadãos 3 

O governo devia mandar prender os cidadãos que não 
cumprem seus deveres 

4 

O governo não tem que fazer nada 5 

Não sei 99 

 
 

25. Em sua Opinião, até que ponto você pensa que seria capaz de juntar a outros meninos e meninas para fazer 
com que: 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E DEIXAR QUE O ENTREVISTADO RESPONDA UMA A UMA, E MARCAR A 
RESPOSTA CERTA) 

 
 

25.1. O seu director de escola/ ou 
seu administrador do distrito ouvir 
as vossas preocupações 

Muito 
provável 

Pouco 
provável 

Relativamente 
provável 

Nada 
provável 

Não sei 

4 3 2 1 99 

25.2. Um membro da Assembleia 
Municipal ouvir vossas 
preocupações  

4 3 2 1 99 

25.3. Um membro da Assembleia 
Provincial ouvir vossas 
preocupações 

4 3 2 1 99 

25.4. Um deputado da Assembleia 
da República ouvir vossas 
preocupações 

4 3 2 1 99 

 


