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Nós, organizações da sociedade civil que lutam pelos direitos humanos, procurámos, na medida do 
possível e quando nos foi permitido, participar em todas as fases da elaboração e discussão da 
revisão do Código Penal, conscientes que estamos da sua importância para a salvaguarda dos 
direitos fundamentais das cidadãs e dos cidadãos. 

Este longo processo, que se iniciou em 1996 com a constituição da Subcomissão de Reforma Legal 
para o Código Penal, atravessou várias legislaturas e veio desembocar hoje, com a apresentação da 
proposta de Anteprojecto do Código Penal, datada de 18 de Setembro de 2013. 

Durante este período, fomos apresentando os nossos comentários, primeiro ao Governo, através da 
UTREL e, a partir de 2011, directamente ao Parlamento. 

Hoje, perante a divulgação da última versão do Anteprojecto do Código Penal, cumprimos mais uma 
vez o nosso dever e usufruímos dos nossos direitos como cidadãs e cidadãos, fazendo chegar a 
Vexas. os nossos comentários e propostas para que a lei criminal principal do país responda ao 
princípio de igualdade por que se rege a nossa democracia e às necessidades concretas de mulheres 
e crianças, para que vejam salvaguardados os seus direitos. Para tal, segue em anexo o documento 
intitulado: “Comentários sobre o Anteprojecto do Código Penal, na óptica da igualdade e de defesa 
dos direitos das mulheres e crianças”. 

Para discutir e apresentar os nossos comentários contidos neste documento, solicitamos ao Sr. 
Presidente Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade e à 
Sra. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Sociais, de Género e do Meio Ambiente, que 
agendem um encontro, no dia e na hora que melhor for conveniente para Vossas Excelências. A 
pessoa de contacto da nossa parte é Rafa Valente Machava, Directora da MULEIDE, que pode ser 
contactada por celular (82 305 5900) ou por e-mail (rafa.machava@gmail.com). 

Com toda a consideração. 

Maputo, 14 de Outubro de 2013 

Subscrevem: 
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