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:.DIRIGIDO PELA PRIMEIRA-DAMA 

::~seminário .nacional debate 
~l~asamentos· ·prematuros 
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A ERRADICAÇAO 
dos casamento 

prematuros 
e eravldezes 

orno forma de inverter 
este cenário, a esposa 
do Presidente da Re
pública, Isaura Nyusi, 

•1.. '-"' dirige esta semana, em 
• .Cabo Delgado, a cerimónia de 

· abertura do Seminário Nacional 
sobre a Prevenção e Combate 
dos Casamentos Prematuros e 

Gravidezes Precoces. 
Na ocasião, Isaura Nyusi 

fará o lançamento do "Projecto 
de Combate de Casamentos 
Prematuros - Uma Iniciativa 
da Primeira- Dama de Moçam
bique", que contará com pre
sença das primeiras-damas do 
Malawi, Gertrudes Mutharika, 

da Zâmbia, Esther Lungu, e de Género, Criança e Acção Social; 
uma das rainhas da Suazilân- da Educação e Desenvolvimento 
dia, que irão partilhar estraté- v,, Humano, para além de parcei
gias de sucesso implementadas ros de cooperação, visa im
nos seus países. pulsionar a implementação da 

O encontro, organizado pelo Estratégia Nacional de Preven
Gabinete da Esposa do Presi- ção e Combate dos Casamentos 
dente da República em coor- Prematuros para 2016-2019 , 
denação com os Ministérios do aprovada pelo Conselho de Mi-

nistros, em Dezembro de 2015. 
A participação de Isaura 

Nyusi no seminário está inte
grada na visita de trabalho que 
efectua a Cabo Delgado a partir 
de quinta-feira, onde lançará 
ainda o mês da mulher e visi
tará o Centro Aberto de Idosos 
de Pemba e a Cooperativa de 
Crédito de Mulheres de Pemba, 
assim como fará a entrega de 
um fontanário que irá servir o 
bairro 1° de Maio. na vila-sede 
do distrito de Mocímboa da 
Praia. · 

Um comunicado de Imprensa 
env~ado ao "Notícias" refere 
que cerca de metade das rapa
rigas está casada antes dos 18 
anos e muitas delas abandonam 
a escola e engravidam precoce- . 
mente, arriscando a sua vida e 
a do bebé. 

"Esta situação pode ser 
revertida e a esposa do Presi
dente da República está com
prometida com a prevenção 
e elimina(}ão dos casamentos 
prematuros, através do lança
mento de um projecto de ad
vocacia e mobilização social", 
lê-se no documento . 

A reunião de Pemba, a de
correr entre sábado e domingo, 
contará com a participação de 

. 150 delegados e convidados, 
entre eles membros do Go
verno, parlamentares, repre
sentantes das Nações Unidas, 
organizações da sociedade civil, 
jovens, adolescentes, líderes 
tradicionais, matronas, religio
sos e integrantes dos comités 
comunitários de protccção da 
criança, e membros do parla
mento Infantil e organizações 
comunitárias de base. 

~ 

• 


