Com vista a criar um mundo onde todos os jovens,
adolescentes e crianças estejam seguros, protegidos
e prósperos, primeiro temos de conhecer os factos.

Em Moçambique, as taxas de violência sexual e física contra
raparigas e rapazes são inaceitavelmente altas

O Governo de Moçambique lançou o
INQUÉRITO NACIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇA, MOÇAMBIQUE em 2022,
com a ajuda dos seus parceiros.

Percentagem de raparigas e rapazes que foram vítimas de violência sexual e física antes dos 18 anos de
idade

9%

14%

VIOLÊNCIA
SEXUAL

8%

24%

VIOLÊNCIA
FÍSICA

34%

Para muitas raparigas, a primeira experiência de relação sexual
foi fisicamente forçada ou coagida/pressionada
(entre aquelas que tiveram relações sexuais antes dos 18 anos)

As raparigas são as que mais enfrentam riscos
elevados de violência sexual, muitas vezes,
com consequências avassaladoras

41%

46%

IDADES 16-17

IDADES 14-15

Idade da primeira experiência
de sexo fisicamente forçado ou
coagido/pressionado, entre aquelas que
tiveram sexo fisicamente forçado ou
coagido/pressionado antes dos 18 anos

13%*
IDADE 13 OU MENOS

A violência sexual resulta em consequências negativas na saúde

7%*
das raparigas e mulheres de 13
a 24 anos que tiveram sexo
pressionado† ou forçado
ficaram grávidas

Percentagem de raparigas e rapazes que tiveram danos psicológicos nos últimos 30 dias

42%

38%
28%

Sofreram violência sexual
na infância

28%

Não sofreram violência sexual
na infância

Todos os dados se referem a jovens de 18 a 24
anos, a menos que seja indicado o contrário

*Estimativa não fiável

† Inclui sexo quando a vítima estava
demasiado embriagada para dizer “não”

Os perpetradores de violência
sexual, muitas vezes, são
pessoas conhecidas da criança
ou adolescente

PARCEIRO
ÍNTIMO

60%

20%

Perpetradores mais comuns do primeiro incidente de violência
sexual, de acordo com as raparigas e os rapazes que sofreram
violência sexual antes dos 18 anos

*Estimativa não fiável

AMIGO, COLEGA DA
TURMA OU COLEGA
DA ESCOLA

24%

† “Parceiro íntimo” pode ser o cônjuge actual ou anterior, namorado, namorada ou outro parceiro amoroso

28%*

35%*

40%*

OUTRO

‡“Outro” inclui: familiar, vizinho, estranho ou outra figura

**Estimativa instável, a estimativa foi suprimida

A violência sexual, muitas vezes, ocorre em lugares conhecidos
Local do primeiro incidente de violência sexual sofrida por raparigas e rapazes antes dos 18 anos

CASA

73%

61%

ESCOLA

13%*

**

LUGAR
ABERTO‡

20%

25%*

† “Casa” inclui: casa da(o) inquirida(o), casa do perpetrador ou casa de uma outra pessoa ‡ “Lugar aberto” inclui: na rua, lago, rio, outros cursos de água, machamba ou outra área natural
*Estimativa não fiável
**Estimativa instável, a estimativa foi suprimida

As raparigas e os rapazes que sofreram violência sexual na
infância, muitas vezes, não falam da sua experiência
raparigas e rapazes que contaram a alguém, entre aqueles que sofreram violência sexual antes dos 18 anos

32%

29%

CONTARAM
A ALGUÉM

CONTARAM
A ALGUÉM

Os Inquéritos sobre a Violência contra as Crianças são estudos representativos dos agregados familiares ao nível
nacional, conduzidos pelos governos nacionais, com o apoio técnico do Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças (CDC-USA, sigla em Inglês) como parte da parceria Together for Girls.

Para mais informações, visite a página togetherforgirls.org

