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MENSAGEM DA PROCURADORA-GERAL ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA

Celebra-se, hoje, 01 de Junho, Dia Internacional da
Criança. Uma celebração que, em Moçambique,
particularmente na Província de Cabo Delgado,
acontece numa altura em que algumas crianças se
encontram numa situação difícil, devido ao
Terrorismo. Repudiamos com veemência essa
situação e apresentamos nossa solidariedade para
com essas crianças.
Orgulha-nos, enquanto Ministério Público, recordar
que a nobre missão de representar os interesses das
crianças, “as flores que nunca murcham”, está adstrito
às nossas competências. Essa situação exige dos
magistrados do Ministério Público um engajamento
na protecção da criança e na educação da sociedade
para o respeito dos seus direitos consagrados na
Constituição da República, nas leis e nos tratados
internacionais adoptados pelo nosso Estado.
O 01 de Junho é uma data que nos obriga a reflectir,
enquanto sociedade, sobre como garantir a
implementação dos Direitos da Criança contra as
mais variadas formas de violação, como o trabalho
infantil, o abuso sexual, as uniões prematuras, a
violência física e psicológica, o abandono escolar e a
gravidez precoce.
Igualmente, há que repensarmos sobre como reduzir
o número de crianças em conflito com a lei,
fenómeno que vem crescendo ano após ano,
denunciando nossas falhas na construção dos

alicerces dum amanhã livre de crime. Uma atenção
especial deve ser dada à educação da Criança.
Lembremo-nos: a criança de hoje é o adulto do
amanhã. Garantir uma boa educação da criança hoje
é garantir uma sociedade do amanhã brindada por
homens cultos, decentes, íntegros, honrados, justos,
rectos; concorrendo, assim, para a realização do
princípio constitucional de justiça social.
Cientes de que há muitas crianças sem lar, o que lhes
coloca em situação de vulnerabilidade, queremos
nesta data renovar o nosso compromisso, como
magistrados do Ministério Público, em tudo fazer
para juntamente com a sociedade protegermos as
crianças e, acima de tudo, demonstrar que só
cultivando e alimentando valores nobres sobre as
crianças, poderemos moldar os servidores do
amanhã.
Outrossim, pretendemos incentivar a sociedade a
recorrer aos meios de protecção alternativa da
criança, nomeadamente: a adopção, a tutela e a
família de acolhimento, com vista a proporcionar às
nossas crianças um lar, onde possam ter o devido
conforto familiar.
Para terminar, desejamos, à toda Criança moçambicana um
FELIZ 01 DE JUNHO!
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