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Notes on the Subject 

Violence against Women is one of the most 
serious violations of women's human rights. It 
happens in peace and war times. It happens at 
home, at public spaces, at the work place. It 
affects women of all ages - children, adolescents, 
youngsters, adults and the elderly. Women of all 
races and socio-economic status. Under the 
accomplice silent of many for a variety of 
reasons. None of them acceptable. With high 
shared costs for all. But, with no doubt, to a large 
extent, by women who feel it in their skin. A cost 
that cannot be calculated as the scars are so 
profound that current methodologies fail to 
measure. Who knows the formula to calculate 
the cost of loss and restoring dignity? This study 
contributes to unveil the measurable costs. The 
cost of silence. They are high but still not enough 
because violence against women adamantly 
insists in being part of our daily life in a time of 
peace. The time to take action is today. 

UNiTE to End Violence Against Women.  

Notas sobre o Tema 

A violência contra a mulher é uma das mais 
graves violações dos direitos humanos das 
mulheres. A mesma ocorre tanto em tempo de 
paz como em tempo de guerra. Em casa, na rua, 
nos locais de trabalho. Afecta mulheres de todas 
as idades - crianças, adolescentes, jovens, 
adultas e idosas. Mulheres de todas as raças e 
estatutos sócio-económicos. Sob o silêncio 
cúmplice de muitos e muitas, pelas mais variadas 
razões. Nenhuma delas aceitável. Com altos 
custos partilhados por todas e todos. Mas, sem 
dúvida, em grande medida pelas mulheres que a 
sofrem na pele. Um custo incalculável pois as 
marcas são de uma profundeza tal que as 
metodologias actuais dificilmente conseguem 
medir. Quem conhece a fórmula para calcular os 
custos inerentes à perda e à restauração da 
dignidade? Este estudo contribui para evidenciar 
os custos passíveis de serem medidos. O custo do 
silêncio. Que é alto mas ainda insuficiente 
porque a violência contra a mulher teima em ser 
parte do nosso quotidiano em tempo de paz. O 
tempo para agir é hoje. 

UNiDOS pela Eliminação da Violência contra a 
Mulher. 
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Prefácio

O Conselho Universitário da Universidade Eduardo 

Mondlane, na sua sessão de 8 de Maio de 2008, criou 

o Centro de Coordenação dos Assuntos do Género 

(CeCAGe), com a missão de coordenar o 

desenvolvimento de actividades e estudos 

multidisciplinares que incluam a perspectiva do 

género ao nível da UEM, assegurar a implementação 

das políticas de género dentro da UEM, promover e 

realizar estudos e investigação científica na área de 

género e de empoderamento da mulher. 

É neste contexto, que o CeCAGe, em parceria com a 

ONU Mulheres, realizou o Estudo sobre os Custos 

Sócio-Económicos da Violência contra a Mulher em 

Moçambique, com o objectivo principal de descrever 

e quantificar os custos económicos da violência 

praticada contra a mulher em Moçambique, como 

forma de mostrar que o atendimento às 

consequências desta prática envolve avultados 

recursos públicos e privados que poderiam ser 

aplicados para a melhoria das condições de vida dos 

cidadãos em outras áreas e, desta forma, mais uma 

vez, apelar à consciência de todos os cidadãos para se 

envolverem na prevenção deste grande mal.

Os resultados apresentados neste estudo reforçam a 

posição defendida na Lei sobre a Violência 

Doméstica Praticada Contra a Mulher, que considera 

a violência doméstica - crime público, advertindo que 

os prejuízos causados pela violência doméstica 

contra a mulher extravasam o meio familiar, 

reforçando a necessidade de direccionar mais 

recursos humanos e financeiros que garantam não só 

o atendimento às vítimas, mas sobretudo assegurem a 

realização de várias acções de prevenção.

Preface 

The University Council of the Eduardo Mondlane 

University, at its session on May 8, 2008, created the 

Center for Coordination of Gender Issues (CeCAGe), 

with the mission of: coordinating the development of 

activities and multidisciplinary studies which include 

a gender perspective at the EMU; assuring the 

implementation of gender policies within EMU; 

promoting and carrying out studies and research in 

the area of gender and of women's empowerment.

It is in this context, that CeCAGe in partnership with 

the UN Women, carried out the study on the Socio-

Economic Costs of Violence against Women in 

Mozambique, with the main objective to describe and 

quantify the economic costs of violence against 

women in Mozambique, in order to show that the 

compliance with the consequences of this practice 

involves substantial public and private resources that 

could be applied to improve the living conditions of 

citizens in other areas and thus, once again, appeal to 

the conscience of all citizens to engage in the 

prevention of this great evil.

The results presented in this study reinforce the view 

uttered in the Law on domestic violence against 

Women, which considers domestic violence - a public 

crime, warning that the damage caused by domestic 

violence against women go beyond the family 

environment, reinforcing the need to address more 

human and financial resources to ensure not only care 

for victims, but above all to ensure the 

implementation of various preventive actions.

Maputo, November 2011

Prof. Orlando António Quilambo, PhD

Reitor of the  EMU
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Resumo

A violência contra a mulher (VCM) é um fenómeno 
preocupante, praticado em quase todos os locais e 
estratos sociais. Ela causa danos avultados não só na 
mulher vítima, mas também nos próximos, sociedade 
e Estado. Esta violência pode ser praticada pelo 
parceiro ou ex-parceiro, filhos, familiares directos ou 
indirectos, amigos, vizinhos, homens ou mulheres.

Este estudo apresenta os custos sócio-económicos da 
violência praticada contra a mulher no seio da família 
e na sociedade, com o objectivo de documentar os 
processos de cálculo dos custos sócio-económicos da 
violência contra a mulher em Moçambique, produzir 
recomendações que devem ser tidas em conta na 
planificação, orçamentação e implementação de 
acções de combate à violência contra a mulher em 
Moçambique.

Para a realização do presente estudo foi feita a 
recolha de dados em instituições subordinadas ao 
Ministério do Interior, ao Ministério da Saúde, ao 
Ministério da Mulher e da Acção Social, ao 
Ministério da Justiça, ao Ministério Público, às 
Associações e Organizações da Sociedade Civil. Em 
seguida, procedeu-se à análise quantitativa e 
qualitativa de documentação, inquéritos e entrevistas 
semi-estruturadas. As entrevistas abarcaram um total 
de 53 pessoas das quais 14 são homens e 39 são 
mulheres. Dos 14 homens, 4 são agressores, 3 filhos e 
7 agentes do Estado. Das 39 mulheres, 34 são 
vítimas, 2 filhas e 3 agentes do Estado.

No presente estudo, os custos da violência contra a 
mulher são apresentados, por um lado, do ponto de 
vista social e, por outro lado, do ponto de vista 
económico. 

Na vertente de custos sociais é apresentada a cadeia 
dos prejudicados que vai desde a própria mulher 
vítima, passando pelos filhos e desaguando nos 
próximos. Estes prejuízos comportam a destruição da 
auto-estima e segurança da mulher, a 
desestabilização psicológica dos filhos e a 
perturbação do lazer e conforto dos próximos. Como 
consequência, a produtividade desta mulher, o 
rendimento escolar dos filhos, sendo em idade 
escolar, e profissional, sendo eles trabalhadores, são 
baixos em relação às suas reais potencialidades.

Do ponto de vista económico, os custos da violência 
contra a mulher, apresentados neste estudo, resultam 

Summary

Violence against women is a serious concern that is 
practiced in almost all locations and social strata. It 
causes huge damages not only in the female victim, 
but also in the people close to the victim, the society 
and State. This violence may be practiced by the 
partner or former partner, children, direct or indirect 
family members, friends, neighbours, men or women.

This study presents the socio-economic costs of 
violence practiced against women within the family 
and the society, with the aim at documenting the 
process of calculating these socio-economic costs of 
violence against women (VAW) in Mozambique, 
producing recommendations that should be taken into 
account when planning, budgeting and implementing 
actions to combat violence against women in 
Mozambique.

To carry out the present study, data was collected 
from institutions subordinated to the Ministry of 
Home Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of 
Women and Social Action, the Ministry of Justice, the 
Attorneys, Associations and Civil Society 
Organizations. Following, proceeded to quantitative 
and qualitative analysis of documentation, surveys 
and semi-structured interviews. The interviews 
encompassed a total of 53 people of which 14 are men 
and 39 are women. Of the 14 men, 4 are aggressors, 
three sons and seven agents of the State. Of the 39 
women, 34 are victims, two daughters and three State 
officials.

In this study, the costs of violence against women are 
presented in terms of social aspects and, on other 
hand, in an economic point of view. 

Looking at the social costs, the chain of the 
prejudiced begins with the woman herself onto the 
children and pouring onto those close to the victim. 
These harms include the destruction of the women´s 
self-esteem and security, the psychological 
destabilization of the children and the disturbances of 
leisure and comfort of those close to the victim. As a 
result, the productivity of women, academic 
performance of the school-aged children and 
professional performance of those that are workers 
are lower in relation to their real potential. 

From an economic view, the costs of violence against 
women, presented in this study, result from the 
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da dedução das fórmulas de cálculo a partir de dados 
estatísticos obtidos nas instituições públicas e 
privadas que lidam com a violência nos sectores da 
saúde, justiça e organizações da sociedade civil como 
amostra. É de referir que no cálculo dos custos 
económicos da violência contra a mulher incluiu-se a 
parte dos custos da violência contra a criança pelo 
facto de se ter concluído que a mesma, na maior parte 
dos casos, aparece ligada à violência contra a mulher 
para além da limitante de os dados disponíveis, na 
maioria das vezes, contemplarem de forma cruzada 
despesas de adultos e crianças.

No presente estudo concluiu-se que o custo 
económico global da VCM é de 44.214.861,95 
Meticais, sendo o sector da saúde o que absorve cerca 
de 81% deste valor, a justiça cerca de 17% e as 
associações que trabalham na área de prevenção e 
combate à VCM cerca de 2%. 

Destes resultados, denota-se que a VCM desvia a 
atenção e a concentração dos recursos humanos no 
trabalho, estudos, lazer e convívio, bem como os 
recursos financeiros, necessários à construção 
material e cultural, inviabilizando desse modo os 
esforços de desenvolvimento individual, familiar, 
comunitário, estatal e da sociedade em geral.

Ainda, na senda dos resultados, o estudo conclui que 
na sociedade moçambicana, tal como acontece em 
qualquer parte do mundo, a VCM assume formas 
variadas, desde a física, sexual, psicológica, moral, 
social, económica e patrimonial. 

Adicionalmente, da análise das entrevistas conclui-se 
a existência de um fenómeno social envolvendo 
espíritos malignos que está por detrás de algumas 
formas de violência. Este fenómeno afecta em grande 
medida a sociedade, independentemente do estrato 
social e a mesma não tem merecido a devida atenção 
por parte de investigadores e instituições. No 
presente estudo sugere-se que seja designado por 
violência espiritual.

Por fim, o estudo apresenta recomen-dações, 
contendo propostas de medidas a tomar na área da 
educação e outras, visando capacitar a sociedade a 
perceber os prejuízos da violência contra a mulher e a 
alterar o cenário desta violência, prevenindo-a desde 
a tenra idade nas várias esferas da sociedade.

formulas which were deducted from the statistical 
data obtained from the public and private institutions 
dealing with violence in the sectors of health, justice 
and civil society as sample. It should be noted that in 
calculating the economic costs of violence against 
women the part of the costs of violence against 
children is included due to the fact that it was 
concluded that the same, in most cases, appears linked 
to violence against women, beyond the limitation of 
available data, that most of the time, contemplates the 
expenses of adults and children in the same way.

In the present study it was concluded that the overall 
economic cost of VAW, is 44,214,861.95 meticais, 
considering that the health sector absorbs about 81% 
of this amount, sector of Justice approximately 17% 
and the associations working in the area preventing 
and combating VAW, about 2%.

From these results, it is noted that the VAW diverts the 
attention and concentration of human resources in 
work, school, leisure and socializing as well as the 
financial resources necessary for the material and 
cultural construction, preventing the individual, 
family, community, state and society in general, 
development efforts.
Moreover, in the context of the results, the study 
concludes that in the Mozambican society, as it 
happens anywhere in the world, VAW takes many 
forms, from physical, sexual, psychological, moral, 
social, economic and patrimonial.

Additionally, from the analysis of the interviews it 
was concluded that there is a social phenomenon 
involving evil spirits which is behind some forms of 
violence. This phenomenon largely affects society, 
regardless of social status, and it has not received due 
attention from researchers and institutions. In the 
present study it is suggested that this phenomenon be 
designated as spiritual violence.

Finally, the study presents recommenda-tions, 
containing proposals for measures to be taken in 
education and other fields, with a view to enable the 
society to realize the harm of violence against women 
and change the scene of this violence, preventing it 
from an early age in various spheres of society.
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Capítulo 1.Introdução

1.1 Nota introdutória

Este documento apresenta os resultados da pesquisa 
levada a cabo nas cidades de Maputo, Matola, Beira e 
Nampula com o fim de documentar os processos de 
cálculo dos custos sócio-económicos da violência 
contra a mulher (VCM) em Moçambique. O estudo 
foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento das 
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), hoje 
incorporado na ONU Mulheres, e realizado pelo 
Centro de Coordenação dos Assuntos do Género da 
Universidade Eduardo Mondlane (CeCAGe) em 
2009.

A revisão da literatura foi conduzida no sentido de 
permitir que se adoptasse uma metodologia de 
pesquisa que levasse aos custos sócio-económicos da 
violência contra a mulher em Moçambique. Isso foi 
alcançado considerando estudos semelhantes, 
realizados em países como a Suíça (Godenzi & 
Yodanis 1999), Estados Unidos da América 
(Gerberding et al., 2003), Suécia (Envall & Eriksson 
2006) e outros, que analisaram a violência contra a 
mulher numa perspectiva económica. 

A pesquisa teve a forma de estudo de caso e obteve 
dados de instituições públicas tuteladas pelos 
Ministérios da Saúde, do Interior e da Justiça, de 
organizações da sociedade civil que lidam com as 
vítimas da violência contra a mulher e das próprias 
vítimas. Seguindo a metodologia adoptada, tendo em 
conta os aspectos legais, de saúde e outras 
consequências sociais deste fenómeno na vítima, sua 
família, Estado e sociedade em geral, foi possível 
descrever os custos sociais da violência contra a 
mulher em Moçambique, produzir as fórmulas de 
cálculo dos custos económicos desta violência e fazer 
recomendações que devem ser tidas em conta na 
planificação e implementação de acções de combate à 
violência contra a mulher em Moçambique.

O presente documento está estruturado em cinco 
capítulos. O primeiro capítulo, introdutório, 
apresenta para além da estruturação do documento, a 
justificação do estudo, o contexto nacional e 
internacional em que o estudo teve lugar, o problema, 
os objectivos do estudo e as principais definições 
usadas no estudo.

O segundo capítulo apresenta a metodologia seguida 
na realização do estudo, com destaque para as 

Chapter 1: Introduction

1.1. Introductory note

This document presents the results of the research 
carried out in the cities of Maputo, Matola, Beira and 
Nampula aiming at documenting the calculation 
procedures of the socio-economic costs of violence 
against women (VAW) in Mozambique. The study 
was sponsored by the United Nations Development 
Fund for Women (UNIFEM), today incorporated at 
the UN Women, and conducted by the Centre of 
Coordination of Gender Issues (CCGI) of the 
Eduardo Mondlane University in year 2009.

The literature review was conducted to enable the 
research team to adopt a research methodology 
conducive to the calculation of the socio-economic 
costs of violence against women in Mozambique. 
This was achieved considering similar studies, 
realized in countries like Switzerland (Godenzi & 
Yodanis 1999), USA (Gerberding et al., 2003), 
Sweden (Envall & Eriksson 2006) and other, which 
analysed violence against women in an economic 
perspective.

The research took the form of case study and the data 
were obtained from public institutions under the 
responsibility of the Ministries of Health, Home 
Affairs, Justice, Women and Social Action, civil 
society organizations dealing with victims of 
violence against women and the victims themselves. 
Following the methodology adopted, taking into 
account the legal aspects of health and other social 
consequences of this phenomenon on the victim, her 
family, State and the society in general, it was 
possible to describe the social costs of violence 
against women in Mozambique, produce formulas of 
calculation of the economic costs of violence and 
propose recommendations that should be taken into 
account when planning and implementing actions to 
combat the violence against women in Mozambique.

This document is divided into five chapters. The first 
chapter, introductory, apart from the structure of the 
document, it presents the justification of the study, 
national and international context in which the study 
took place, the problem, the objectives of the study 
and the main definitions used in the study. 

The second chapter presents the methodology 
followed in conducting the study, with emphasis on 
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questões da pesquisa, os processos de recolha e 
análise de dados, os métodos de cálculo dos custos da 
violência contra a mulher e as limitações do estudo.

O terceiro capítulo responde à primeira questão da 
pesquisa apresentando as principais formas, os 
praticantes e as causas da violência contra a mulher 
em Moçambique, combinando a revisão da literatura 
e a análise de dados recolhidos das fontes primárias.

O quarto capítulo responde à segunda e à terceira 
questões da pesquisa. Apresenta os resultados da 
pesquisa descrevendo os custos sociais e 
apresentando os números que espelham os custos 
económicos da violência contra a mulher em 
Moçambique, incluindo as fórmulas de cálculo que 
levaram à obtenção desses números.

O quinto capítulo apresenta as conclusões e 
recomendações do estudo.

1.2 Justificação

A violência contra a mulher é um fenómeno que 
assume formas variadas (física, moral, sexual, 
psicológica, social, económica e patrimonial) e 
constitui uma violação dos direitos fundamentais da 
mulher, em particular, da sua dignidade. A violência 
contra a mulher é um fenómeno que ocorre em todos 
os países e em todas as classes sociais, causando 
danos elevados à saúde física e mental da mulher, 
com consequências graves para a família, 
especialmente os filhos que testemunham os actos de 
violência.

Os custos elevados associados à violência, assim 
como as consequências dela resultantes que 
influenciam negativamente a saúde física e mental da 
mulher e o desenvolvimento dos países, colocaram o 
tema de Violência Contra a Mulher nas agendas e 
prioridades dos governos, que têm a responsabilidade 
política e social de zelar pelo bem-estar dos seus 
cidadãos.

O combate à violência contra a mulher com eficácia 
pressupõe não só o conhecimento exacto das formas 
como ela se manifesta, suas causas e implicações 
sociais, mas sobretudo o conhecimento das 
implicações económicas para as vítimas, suas 
famílias, comunidades, Estado e sociedade em geral. 

Neste âmbito, o presente estudo sobre os custos 
sócio-económicos da violência contra a mulher em 

the research questions, procedures for collecting and 
analyzing data, methods of calculating the costs of 
violence against women and the limitations of the 
study.

The third chapter answers the first research question 
by presenting the main forms, perpetrators and the 
causes of violence against women in Mozambique, 
combining literature review and analysis of the data 
collected from primary sources.

The fourth chapter addresses the second and the third 
research questions. It presents the research results, 
describing the social costs and presenting the 
numbers that reflect the economic costs of violence 
against women in Mozambique, including the 
formulas that were used to compute these numbers.

The fifth chapter presents conclusions and 
recommendations of the study.

1.2. Justification

Violence against women is a phenomenon that takes 
many forms (physical, moral, sexual, psychological, 
social, economic and patrimonial) and constitutes a 
violation of fundamental rights of women, in 
particular, her dignity. Violence against women is a 
phenomenon that occurs in all countries and all social 
classes, causing costly damages to the physical and 
mental health of women, with serious consequences 
for the family, especially the children who witness 
these acts of violence.

The high costs associated with violence, and the 
consequences resulting from these negatively affect 
the physical and mental health of women and the 
development of the countries, hence the issue of 
Violence against Women was placed in the agendas 
and priorities of governments, which have a political 
and social responsibility of looking after the welfare 
of their citizens.

The combat of violence against women effectively 
requires not only precise knowledge of the ways it 
manifests itself, its causes and social implications, 
but mainly the knowledge of the economic 
implications to direct victims, on behalf of their 
families, communities, state and society in general.

In this context, the present study on the socio-
economic costs of violence against women in 
Mozambique, was conducted with the objective to 
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Moçambique, foi conduzido com o intuito de 
aprofundar o conhecimento sobre este tema, 
documentar o processo de cálculo dos custos 
económicos desta violência e promover em última 
instância, uma maior consciencialização da 
sociedade visando o combate e a prevenção deste 
grave fenómeno que contribui negativamente para o 
pleno desenvolvimento democrático e económico do 
país.

1.3 Contexto

O Estado Moçambicano aprovou e publicou 
recentemente a lei nº 29/2009 de 29 de Setembro que 
“tem como objecto a violência praticada contra a 
mulher, no âmbito das relações domésticas e 
familiares e de que não resulte a sua morte” (art.1). 

Esta lei resultou de vários anos de luta de gerações de 
mulheres e homens moçambicanos, que nos últimos 
anos, com o Fórum Mulher, conseguiram submeter e 
fazer aprovar uma lei com o objectivo de “prevenir, 
sancionar os infractores e prestar às mulheres vítimas 
de violência doméstica a necessária protecção, 
garantir e introduzir medidas que forneçam aos 
órgâos do Estado os instrumentos necessários para a 
eliminação da violência doméstica” (art. 2).

Esta lei, que entrou em vigor a partir do dia 29 de 
Março de 2010, representa um avanço no combate à 
violência doméstica contra a mulher em 
Moçambique, pois ao considerar a violência 
doméstica crime público, fez vincar o ponto de vista 
que defende que os prejuízos causados pela violência 
contra a mulher, praticada no seio da família, 
extravasam o meio familiar, forçando o Estado e a 
sociedade a colocarem recursos humanos e 
financeiros para lidarem com os processos e vítimas 
desta violência (art. 21).

Por um lado, e apesar de a nossa consciência dizer 
que os objectivos previstos na lei sobre a violência 
doméstica praticada contra a mulher são de longo 
alcance, o ambiente que ela cria ao nível nacional 
representa um ganho ao abrir espaço para que os 
actos de violência contra a mulher sejam 
denunciados às autoridades e que os infractores 
sejam penalizados. 

Por outro lado, esta lei reforça a necessidade de se 
estudar e divulgar os custos sócio-económicos da 
violência contra mulher, dando ênfase aos custos 
económicos, como forma de mostrar que a violência 

deepen knowledge on the subject, documenting the 
process of calculating the economic costs of this 
violence, promoting ultimately a greater awareness 
of society aimed at combating and preventing this 
serious phenomenon that contributes negatively to 
the full democratic and economic development of the 
country.

1.3. Background

The Mozambican State has approved and published 
recently, Law nr 29/2009 of September 29th, that 
“aims at combating violence against women within 
the household and family relations, which must not 
lead to her death” (art.1).

This law resulted from several years of struggle by 
generations of Mozambican women and men, who in 
recent years with the Woman's Forum managed to 
submit and get approved a law that aims to “prevent, 
punishing offenders and provide women victims of 
domestic violence the necessary protection, to 
guarantee and introduce measures that provide the 
government agencies the necessary tools for the 
elimination of domestic violence” (art.2)

This law, which is ruling from 29th March 2010, 
represents a breakthrough in combating domestic 
violence against women in Mozambique, because in 
considering domestic violence as a public crime, it 
stresses the view that the damage caused by violence 
against women, practiced within the family, strangles 
the family circle, thus forcing the State and the 
society to supply human and financial resources to 
handle the cases and victims of this violence (art.21).

On the other hand, and although our conscience says 
that the goals set in the law on domestic violence 
against women are far-reaching, the environment 
that it creates at the national level represents a gain 
that opens space, so that acts of violence against 
women can be reported to authorities and that the 
offenders are penalized.

Moreover, this law reinforces the need to study and 
disseminate socio-economic costs of violence 
against women, emphasizing the economic costs as a 
way to show that domestic violence against women 
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doméstica contra a mulher faz perder dinheiro não só 
à vítima, mas também ao Estado e à sociedade em 
geral. Esse dinheiro poderia ser utilizado para 
melhorar as condições de habitação, transporte, 
educação, saúde e outras dos indivíduos colectiva e 
individualmente. 

De facto, como testemunha o Plano Nacional de 
Acção para a Prevenção e Combate à Violência 
Contra a Mulher 2008-2012, aprovado pelo Governo 
de Moçambique com o objectivo de contribuir para a 
redução da violência contra a mulher em 
Moçambique, está previsto um orçamento de oitenta 
e oito milhões de meticais (88.000.000,00 Mt) para 
um período de cinco anos para que cada sector do 
Estado assuma a responsabilidade de identificar, 
inscrever e orçamentar acções de prevenção e 
combate à violência (MMAS, 2008).
Este plano de acção representa a materialização da 
Política de Género e Estratégia de sua Implementação 
e do Plano Nacional para o Avanço da Mulher que são 
instrumentos importantes de operacionalização do 
Programa Quinquenal do Governo no tocante à 
protecção dos direitos humanos da mulher. O plano 
de acção reforça o ambiente favorável para o combate 
à violência doméstica contra à Mulher ao estabelecer 
como objectivos específicos os seguintes:

l “Expandir e melhorar os serviços prestados 
às vítimas de violência, incluindo os serviços 
de assistência médica, jurídica e psicológica;

l Reforçar as capacidades institucionais e a 
educação e formação do público em geral em 
assuntos de violência contra a mulher;

l Realizar acções estratégicas de advocacia, 
informação e sensibilização para assuntos de 
prevenção e combate à violência contra a 
mulher;

l Estabelecer mecanismos de intervenção 
multisectorial coordenada contra a violência 
sobre a mulher” (MMAS, 2008).

Da listagem dos objectivos acima apresentada dá para 
deduzir que o Estado e parceiros terão que mobilizar 
muitos recursos financeiros e humanos para 
assegurarem que os serviços necessários sejam 
disponibilizados aos milhões de mulheres 
moçambicanas, vítimas da violência doméstica, se 
assumirmos que num inquérito sobre violência contra 
a mulher, realizado pelo Ministério da Mulher e da 
Acção Social em 2004, 54,2% das mulheres 
moçambicanas inquiridas “admitiram ter sofrido um 
acto de violência física e/ou sexual perpetrado por um 
homem num momento qualquer da sua vida” 
(MMAS, 2004: 21). Esta percentagem de vítimas 

not only causes loss of money to the victim, but also to 
the State and society in general. This money could be 
used to improve housing, transport, education, health 
conditions and other concerns, collectively and 
individually.

In fact, as witnesses the National Action Plan for 
Prevention and Violence Combat Against Women 
2008-2012, approved by the Government of 
Mozambique with the aim of contributing to the 
reduction of violence against women in Mozambique, 
there is planned a budget of eighty-eight million 
Meticais (88,000,000.00 Mt) for a period of five years 
so that each sector of the State may assume the 
responsibility to identify, regist and budget actions to 
violence prevention and combat (MMAS, 2008).

This action plan represents the materialization of the 
Gender Policy and its Implementation Strategy and of 
the National Plan for the Advancement of Women, 
which are important tools for the operationalization of 
the Five-Year Government Programme regarding the 
protection of human rights of women. The action plan 
strengthens the enabling environment for combating 
domestic violence against women by establishing as 
specific objectives the following ones: 

l Expand and improve services granted to the 
victims of violence, including medical, legal 
and psychological assistance;

l Strengthen institutional capacity for 
education and training of the public in 
general on issues of violence against women;

l Undertake strategic actions of advocacy, 
information and awareness on issues of 
prevention and combat of violence against 
women;

l Establish actions of coordinated 
multisectorial intervention to combat 
violence against women (MMAS, 2008).

The list of the objectives outlined above enables one 
to deduce that the State and partners will have to 
mobilize numerous financial and human resources to 
ensure that necessary services may be available to 
millions of Mozambican women, victims of domestic 
violence, if we assume that in a survey on violence 
against women, conducted by the Ministry of Woman 
and Social Action in 2004, that 54.2 % of the 
interviewed Mozambican women “admitted 
suffering an act of physical or sexual violence 
perpetrated by a man at some moment of their life” 
(MMAS, 2004: 21). This percentage of victims will 
tend to increase if we consider the intragenic violence 
practiced by mother-in-laws, sister-in-laws, and aunts 

15



tenderá a aumentar se considerarmos a violência 
intragénero, praticada pelas sogras, cunhadas e tias 
contra a mulher (e.g. viúva e seus dependentes 
sogras, cunhadas e tias contra a mulher (e.g. viúva e 
seus dependentes) e pelas rivais em relações 
poligâmicas ou adúlteras.

O cometimento do Governo na matéria de combate à 
violência é dado também pelo Ministério do Interior 
que a partir de 1999 criou os Gabinetes de 
Atendimento à Mulher e à Criança, com o fim de 
melhorar o atendimento às vítimas, rompendo “com 
a situação anterior em que os agentes policiais, sem 
formação específica nesta área, actuavam de maneira 
incorrecta perante as vítimas que efectuavam a 
denúncia. “Até Outubro de 2008 estavam criados 184 
Gabinetes em todo o país, em esquadas, comandos 
distritais e hospitais”. Esta iniciativa do Ministério 
do Interior é louvável e precisa de ser reforçada com 
mais capacitação e formação dos agentes das 
esquadras para melhor atendimento das vítimas 
tendo em conta o respeito pelos direitos humanos das 
mulheres (AMCS, AMMCJ, Fórum Mulher e al., 
2008: 10).

Apesar de haver algumas vozes que afirmam que as 
“mulheres batem nos homens com a mesma 
frequência com que os homens batem nas mulheres”, 
estudos realizados sobre o assunto em Moçambique, 
nos países da África Austral e no mundo, mostram 
que na grande maioria dos casos de violência 
doméstica as agressões são cometidas pelos homens. 
O contrário acontece numa proporção insignificante. 
E mesmo assim, quando uma mulher usa da violência 
contra o seu parceiro, geralmente é por motivo de 
auto-defesa” (AMCS, AMMCJ, Fórum Mulher et al., 
2008: 18).

A dimensão mundial do problema da violência 
doméstica contra a mulher fez com que este assunto 
fosse tratado como um problema de saúde pública. 
Face à sua natureza multifacetada, o seu tratamento 
tem sido feito de uma maneira que integre o 
conhecimento interdisciplinar, envolvendo sectores 
como a saúde, a segurança, a justiça, a educação, etc. 
Ademais, é uma questão complicada na medida em 
que envolve aspectos de carácter cultural e social. 

É preciso reconhecer que a violência doméstica 
contra a mulher está vinculada ao desequilíbrio nas 
relações de poder entre as mulheres e os homens no 
âmbito das relações familiares, nas dimensões do 
social, económico e político. No caso de 
Moçambique, culturalmente o homem é considerado 

against women (eg. widower and her dependents) and 
by the rivals in polygamus or adulterous relations.
The government's commitment in combating 
violence matter was also assumed by the Ministry of 
Home Affairs in year 1999 with the creation of 
Assistance Offices for Women and Children, in order 
to improve assistance to victims, breaking the 
previous situation whereby police officers, without 
specific training in this area, acted incorrectly to the 
victims who tiled the complaint. By October 2008, 
there were created throughout the country 184 
offices, in police stations, district commands and 
hospitals. This initiative of the Ministry of Home 
Affairs is praiseworthy commendable and needs to be 
strengthened with more capacity and training to 
police station officers to better serve the victims, 
taking into account the respect of the human rights to 
women (AMCS, AMMCJ, Women's Forum et al., 
2008: 10).

Although there are some claims that “women beat 
men with the same frequency with which men beat 
women”, studies on the subject in Mozambique, in 
southern Africa countries and the world, show that in 
most cases of domestic violence, assaults are 
committed by men. The opposite happens in a 
negligible proportion. And yet, when a woman uses 
violence against her partner, it is usually in self-
defence” (AMMCS, AMMCJ, and Woman's Forum 
et al. 2008:  18).

The global dimension of the problem of domestic 
violence against women has ensured that this matter 
was treated as a public health poblem. Due to its 
versatile nature, its treatment has been done in a way 
that integrates interdisciplinary knowledge, 
involving sectors such as health, security, justice, 
education, etc. Moreover, it is a complicated issue as 
it involves cultural and social aspects.

We must recognise that domestic violence against 
women is linked to the imbalance in power relations 
between women and men in scope of the family 
relationships, within the social, economic and 
political dimensions. In the case of Mozambique, the 
man is culturally regarded as a superior being and as 
such with supreme rights over women.

According to a research study completed by Arthur & 
Mejia (2006), violence against women is part of an 
everyday life for many women in Mozambique. This 
study points to a peculiar behaviour of the aggressors 
and a very specific type of violence associated with 
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como um ser superior e como tal com direitos 
supremos sobre a mulher. 

De acordo com um estudo efectuado por Artur & 
Mejia (2006), a violência contra a mulher é parte da 
vida quotidiana de muitas mulheres em 
Moçambique. Este estudo aponta para um 
comportamento peculiar dos agressores e um tipo 
muito específico de violência, relacionado com o 
domínio masculino e valores patriarcais. Os 
agressores são violentos com as suas parceiras, mas 
não mostram um comportamento agressivo fora de 
casa. Esta particularidade contribui para uma maior 
culpabilização da mulher que é considerada 
responsável pelo comportamento agressivo do 
parceiro. Este argumento é particularmente usado no 
caso da violência sexual, onde algumas opiniões 
sustentam que a ocorrência de actos de violência 
sexual resulta frequentemente de um desejo natural 
ou de uma paixão incontrolável, provocada 
supostamente por um comportamento menos digno 
da mulher.

Disto resulta que, o facto de os processos 
educacionais na família e na sociedade não 
privilegiarem uma cultura de diálogo nas famílias 
sobre as relações de género leva à acumulação de 
problemas de relacionamento entre homens e 
mulheres no geral e parceiros em particular gerando 
um ambiente de desconforto e desconfiança, 
terminando em violência, sobretudo quando neste 
ambiente as partes aparentam procurar soluções fora 
da família.

De facto, a violência contra a mulher é um fenómeno 
antigo na história da civilização humana, descrito 
como resultado de uma construção social alicerçada 
em sistemas patriarcais, que ilustram os 
desequilíbrios históricos das relações de poder entre 
homens e mulheres e que conduziram à dominação e 
discriminação das mulheres, impedindo a realização 
de alguns dos seus direitos fundamentais. A VCM é 
um crime, e por isso um problema jurídico. Constitui 
também um problema social e de saúde pública que 
afecta muitas mulheres e seus filhos. Visto num outro 
ângulo, a violência contra a mulher envolve grandes 
despesas económicas para o Estado e a sociedade em 
forma de assistência médica, assistência jurídica e 
judiciária, serviços sociais, perdas de produção e de 
produtividade, desemprego, insegurança social e 
outras. Por isso, é importante conhecer as 
consequências económicas desta violência, apesar de 
dada a natureza dos dados envolvidos nestas 
despesas só se poder obter valores estimados, 

male dominance and patriarchal values. The 
aggressors are violent towards their partners, but they 
do not show agressive behaviour outside the home. 
This characteristic contributes to more guilting the 
woman who is held responsible for the aggressive 
behaviour of the partner. This argument is 
particularly used in cases of sexual violence, where 
some commentator's opinions maintain that the 
occurrences of sexual violence often result from a 
natural desire or an uncontrollable passion, 
supposedly caused by some less dignified behaviour 
of women.

It follows that, the fact that the educational processes 
in the family and society do not give priority to a 
culture of dialogue within families about gender 
relations leads to the accumulation of relationship 
problems between men and women in general and 
partners particularly in creating an environment of 
discomfort and distrust, ending in violence, 
especially when in this environment the parties seem 
to seek solutions outside the family.

Indeed, violence against women is an old 
phenomenon in the history of human civilization, 
described as the result of a social construction rooted 
in patriarchal systems, which illustrates the historical 
imbalances of power relations between men and 
women which led to domination and discrimination 
over women, thus preventing the achievement of 
some of their fundamental rights. VAW is a crime, and 
therefore a legal problem. It is also a social problem 
and of public health that affects many women and 
their children. Viewed through another approach, 
violence against women involves meaningful 
economic costs to the State and society in the form of 
medical care, legal and judicial assistence, social 
services, losses of production and productivity, 
unemployment, social insecurity and other. 
Therefore, it is important to know the economic 
consequences of this violence, although the nature of 
the data involved in these expenses only is able to 
provide the estimated values, calculations based on 
information from institutions that deal with issues of 
violence, in general (Envall & Eriksson 2006).

1.4. Problem

The violence against women has become a public 
health and social problem and it emcompasses the 
historical imbalances in power relations between men 
and women that lead to domination and 
discrimination over her by men, preventing her from 
performing some of her fundamental rights. As a 
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calculados baseados em informações obtidas de 
instituições que lidam com assuntos da violência em 
geral (Envall & Eriksson 2006).

1.4 Problema

A violência contra a mulher tornou-se um problema 
de saúde pública e social pois encerra desequilíbrios 
históricos nas relações de poder entre homens e 
mulheres que conduzem à dominação e 
discriminação desta pelo homem, impedindo-a de 
realizar alguns dos seus direitos fundamentais. 
Como resultado, a VCM acarreta avultados custos 
económicos e sociais para o Estado e para a 
sociedade que urge conhecê-los e torná-los públicos. 

1.5 Objectivos

O presente estudo tem como objectivos:
1. Identificar as várias formas de manifestação 

da violência contra a mulher em 
Moçambique seus praticantes e suas causas;

2. Descrever os custos sociais da violência 
exercida contra a mulher em Moçambique;

3. Quantificar os custos económicos da 
violência exercida contra a mulher em 
Moçambique;

4. Propôr possíveis soluções para a redução 
e/ou prevenção da violência contra a mulher.

1.6 Principais definições

A Lei n.º 29/2009 de 29 de Setembro sobre a 
Violência Doméstica praticada contra a Mulher, 
recentemente aprovada pela Assembleia da 
República, “visa proteger a integridade física, moral, 
psicológica, patrimonial e sexual da mulher, contra 
qualquer forma de violência exercida pelo seu 
cônjuge, ex-cônjuge, parceiro, ex-parceiro, 
namorado, ex-namorado e familiares”. Ela define, no 
seu glossário, a violência como “qualquer conduta 
que configure retenção, subtracção, destruição 
parcial dos objectos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos económicos incluindo os destinados a 
satisfazer as suas necessidades”.

De acordo com esta lei, a violência contra a mulher é 
todo o acto perpetrado contra a Mulher “e que cause, 
ou seja capaz de causar danos físicos, sexuais, 
psicológicos ou económicos, incluindo a ameaça de 

result, the VAW causes huge economic and social 
costs to the State and the society, which it is important 
to identify and publish them. 

1.5. Objectives
 
This study aims to:

1. Identify the several forms of violence 
manifestation against women in 
Mozambique,  their perpetrators and their 
causes;

2. Describe the social costs of violence against 
women in Mozambique;

3. Quantify the economic costs of violence 
against women in Mozambique;

4. Propose possible solutions to the reduction 
and/or prevention of violence against 
women.

1.6. Main definitions

Law nr.29/2009 of September 29th on Domestic 
Violence committed against Women, recently 
approved by the Parliament of Mozambique, “aims 
to protect the physical, moral, psychological and 
woman's sexual integrity, against any form of 
violence held by her spouse, former spouse, partner, 
former partner, boyfriend, ex-boyfriend and family. “ 
In its glossary it defines violence as “any behaviour 
that constitutes retention, removal and partial 
destruction of objects, tools, personal documents, 
property, assets and rights or economic resources 
including those designated to satisfy one's needs”.

According to this law, violence against women is any 
act perpetrated against women “and that causes or 
may cause physical, sexual, psychological or 
economic damages, including threats of such act, or 
imposition of restrictions or arbitrary deprivation of 
fundamental liberty in one's private or public life”.

In the same Glossary there are also defined the 
following forms of violence:

l  any conduct that offends 
the bodly or health integrity, namely, 
slapping, pulling, pushing, punching, 
pinching, biting, scratching, kicking, assault 
with weapons or objects;

l Moral violence: any conduct that 
constitutes slander, libel or insut;

l Psychological violence:  any conduct that 
causes emotional damage and lower self-

Physical violence:
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tais actos, ou imposição de restrições ou a privação 
arbitrária das liberdades fundamentais na vida 
privada ou pública”.

No mesmo glossário definem-se ainda as seguintes 
formas de violência:

l  qualquer conduta que 
ofenda a integridade ou saúde corporal, 
nomeadamente, bofetadas, puxar, empurrar, 
esmurrar, beliscar, morder, arranhar, socos, 
pontapés, agredir com armas ou objectos”;

l “violência moral: qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria”;

l “violência psicológica: qualquer conduta 
que cause dano emocional e diminuição da 
auto-estima ou que prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas acções, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento coercivo, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização e exploração, ou qualquer 
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação”;

l “violência sexual: qualquer conduta que 
constrange a praticar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou 
uso de força, que a induza a comercializar ou 
utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimónio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação ou que limite ou anule o 
exercício dos seus direitos sexuais 
reprodutivos” (AR, 2009).

No articulado desta lei estão também previstas penas 
para algumas formas de violência, apesar de no 
glossário não se apresentarem definições explícitas. 
São elas:

l Violência patrimonial: qualquer “acto que 
cause a deterioração ou perda de objectos, 
animais ou bens da mulher ou do seu núcleo 
familiar”; ou a atitudr de “deixar de prestar 
alimentos a que está obrigado por um 
período superior a sessenta dias privando, 
deste modo, os beneficiários de sustento e 
pondo em risco a sua saúde, educação e 
habitação”; ou ainda o acto de “se apoderar 
dos bens do núcleo familiar da mulher após a 

“violência física:

esteem or impairment and distortion to  
one's full development or seeks to degrade or 
control one's actions, behaviours, beliefs 
and decisions, through threat, 
embarrassment, humiliation, manipulation, 
coercive isolation, constant surveillance, 
stubborn harassment, insult, blackmail, 
ridicularization and exploitation, or any 
other means that affects one's  psychological 
health and self determination”.

l  any conduct that hampers 
the practice, to maintain or participate in 
unwanted sexual intercourse, through 
intimidation, threat, duress or coercion, that 
leads to the market or use age of one's 
sexuality, that prevents one from using any 
contraceptive methods or forces one to 
marriage, pregnancy, abortion or 
prostitution through coercion, blackmail, 
bribery or manipulation or that limits or 
nullifies the exercise to one's sexual and 
reproductive rights” (HR, 2009).

In enacting this law there are also penalties provided 
for some forms of violence, although the glossary 
does not give explicit definitions. They are: 

l  Patrimonial Violence: any “action that 
causes the deterioration or loss of objects, 
animals or property of the women or from 
her family unit”, or to the behaviour of 
“failure to provide food that is required for a 
period exceeding sixty days depriving, thus, 
the beneficiaries of income and endanger 
now to her health, education and housing“; 
or even the act of “taking possession of 
property belonging to of the woman's family 
unit after the death of the spouse or the man 
with whom she lived in similar conditions” 
(Article 19).

l Social violence: the act of preventing the 
woman from moving or contacting other 
people, holding her in the home or any other 
place (art.20).

However, Fonseca & Lucas (2006), Lopes (2000) 
and Osorio & Andrade (2000) confirm that violence 
takes many forms and that economic violence is 
distinguished from the patrimonial violence in the 
following way:

a) Economic violence: the use of economic 
power of the man in charge and the 
management little criterious of the family 
finances, as a means to threaten and 
humiliate the woman, forcing her to run to 
her husband whenever she needs money,  
even when the woman is the major 
contributor to the finances of the couple.

Sexual violence:
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morte do cônjuge ou do homem com quem a 
vivia em união de facto ou em situação 
equiparada” (art.19).

l o acto de impedir a mulher 
de se movimentar ou de contactar outras 
pessoas, retendo-a no espaço doméstico ou 
outro (art. 20). 

No entanto, Fonseca & Lucas (2006), Lopes (2000) e 
Osório & Andrade (2000) confirmam que a violência 
assume várias formas e destinguem a violência 
económica da patrimonial da seguinte forma:

l “violência económica: uso do poderio 
económico do homem no controlo e gestão 
pouco criteriosos das finanças da família, 
como forma de ameaçar e humilhar a 
mulher, obrigando-a a recorrer ao marido 
sempre que precisar de dinheiro, mesmo 
quando a mulher é a maior contribuinte para 
as finanças do casal;

l “violência patrimonial: qualquer acto que 
leve à“destruição ou perda de qualquer bem 
que faça parte do património da mulher ou 
do seu núcleo famliar”.

Para além das formas de violência descritas acima, 
pode-se listar algumas das suas variações, como o 
assédio e a intimidação sexual, o tráfico de mulheres, 
a limitação da mulher no acesso aos recursos, a 
obrigação de a viúva casar com um dos cunhados, sob 
pena de perder o direito aos filhos e bens do casal, etc. 
(Osório & Andrade 2000; Waterhouse 1999). 

Violência social: 

b) Patrimonial violence: any act that leads to 
destruction to loss of any property that is part 
of the heritage of the woman or of her core 
family.

Besides the forms of violence described above, one 
can list some of its variations, such as sexual 
harassment and intimidation, women trafficking, 
limitation to women's access to resources, bligation 
the widower to marry one of her brother-in-laws, 
under penalty of losing her rights to her children and 
matrimonial property, etc. (Osorio & Andrade 2000; 
Waterhouse 1999).
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Capítulo 2. Metodologia

O presente estudo foi feito considerando um 
horizonte temporal de cinco anos (2005 até 2009) e 
teve como amostra quatro cidades representativas do 
país, nomeadamente Maputo, Matola, Beira e 
Nampula. A escolha destas cidades deveu-se ao facto 
de se considerar que nelas estão concentradas 
populações provenientes das províncias do sul, do 
centro e do norte do país respectivamente o que 
transporta consigo os hábitos culturais que muitas 
vezes são evocados para a prática da violência.

Dada a natureza da pesquisa, foram adoptados 
métodos qualitativos e quantitantivos de recolha e 
tratamento de dados. Os dados qualitativos 
permitiram descrever os custos sociais da violência 
contra a mulher, enquanto a triangulação dos dados 
quantitativos e qualitativos com as fórmulas 
deduzidas permitiu aceitar os valores numéricos 
obtidos como válidos para a expressão dos custos 
económicos da violência contra a mulher em 
Moçambique.

2.1 Questões da pesquisa

Para o alcance dos objectivos acima propostos o 
presente estudo procurou trazer respostas para as 
seguintes questões desta pesquisa:

1. Quais são as principais formas, praticantes e 
causas da violência contra a mulher em 
Moçambique?

2. Quais são os custos sociais da violência 
contra a mulher?

3. Quais são os custos económicos resultantes 
da violência contra a mulher para o Estado e 
Organizações da Sociedade Civil?

4. Que medidas podem ser consideradas com 
vista a redução da violência contra a mulher 
no país e consequente redução dos custos à 
ela associados?

2.2 O processo de recolha e análise 
de dados

A primeira parte do trabalho consistiu na realização 
de uma pesquisa bibliográfica que permitiu à equipe 
de trabalho aprofundar o tema sobre os custos 
económicos da violência contra a mulher, suas causas 
e manifestações. A pesquisa bibliográfica permitiu 
ainda obter respostas para algumas questões 
afloradas nas questões de pesquisa, bem como 

Chapter 2: Methodology

This study was done considering a time limit of five 
years (2005-2009) and it had a sample size of four 
representative cities of the country, namely Maputo, 
Matola, Beira and Nampula. The choice of these 
cities was due to the fact considered that it is in these 
cities that are concentrated populations from the 
southern, central and northern provinces of the 
country respectively that carry with them, cultural 
habits that are often cited for the practice of violence.

Due to the nature of the research, qualitative and 
quantitative methods were adopted for data collection 
and processing. The qualitative data allowed describe 
the social costs of violence against women, while the 
triangulation of quantitative and qualitative data with 
the formulas deduced certified the reception of the 
numeric values obtained as valid for the expression of 
the economic costs of violence against woman in 
Mozambique.

2.1. Research questions

To achieve the objectives above proposed, the study 
sought to provide answers to the following questions 
of the research:

1) What are the main forms, practitioners and 
causes of violence against women in 
Mozambique?

2) What are the social costs of violence against 
women?

3) What are the economic costs resulting from 
violence against women to the State and 
Civil Society Organizations?

4) What measures can be considered in order to 
reduce violence against women in the 
country and the consequent reduction of 
costs associated with it?

2.2. The process of collecting and 
analyzing data

The first part of the work consisted of a literature 
research that enabled the work team to deepen the 
discussion about the economic costs of violence 
against women, its causes and manifestations. The 
literature research enabled us to obtain answers to 
some issues rised on the research questions as well as 
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informar o processo de concepção dos instrumentos 
de recolha de dados. 

Para a obtenção dos dados para a análise dos custos 
sociais foi usado o método de entrevistas estruturadas 
e semi-estruturadas e inquéritos às vítimas, 
agressores e familiares das vítimas.

Para o cálculo dos custos económicos da violência 
contra a mulher foram recolhidos documentos 
contendo registos de casos de violência existentes 
nas instituições que lidam com estas matérias e feitas 
entrevistas semi-estruturadas aos funcionários dos 
vários ministérios, Gabinetes de Atendimento à 
Mulher e à Criança, Esquadras, Hospitais, 
Organizações e/ou Associações Humanitárias para se 
analisar a magnitude do problema da violência nas 
suas diferentes formas e causas, bem como colher 
sensibilidades para dados estatísticos disponíveis, 
memso que não tivessem sido preparados 
especificamente para um estudo de violência contra a 
mulher, como são os custos de funcionamento das 
instituições da saúde, da justiça e da sociedade civil.

Depois de recolhida a informação necessária, fez-se 
o processamento dos dados para o cálculo dos custos. 
Estes custos foram calculados com base no método 
dos preços médios. Embora nem todos os casos de 
violência sejam denunciados, por razões descritas ao 
longo do estudo, foram calculados os custos com 
base em estatísticas do Gabinete de Apoio à Mulher e 
Criança e de outras instituições.
Após o processamento dos dados, em 2010, os 
resultados do estudo foram apresentados em vários 
fora de estudantes, docentes e sociedade civil, 
incluindo a Segunda Conferência Nacional sobre a 
Mulher e Género, tendo beneficiado de discussões 
em grupo e recebido contribuições. 

2.3 Pressupostos do estudo

Para o presente estudo assumiu-se que:
l Os custos de cada item deveriam ser 

descritos por um custo médio (Método dos 
Custos Médios);

l Para o cálculo do custo médio seriam usados 
os dados de 2008;

l Os custos de investimento em infra-
estruturas e equipamentos (custos de 
imobilizado) não seriam considerados como 
custos que podem ser imputados à violência 
doméstica devido a natureza dos mesmos.

enlights the process of designing the tools of data 
collection.

To obtain the data for the analysis of the social costs, 
method of structured and semi-structured interviews 
were used and inquiries to the victims, perpetrators 
and the victim's families.

To calculate the economic costs of violence against 
women, there were documents collected containing 
records of violence practices existing in the 
institutions that deal with these matters and there were 
semi-structured interviews carried out with officials 
from several ministries, Care Offices for Women and 
Children, police stations, hospitals, organizations 
and/or humanitarian associations to examine the 
magnitude of the problem of violence in its different 
forms and causes, as well as to gather opinions for the 
available statistical data, even though they had not 
been prepared specifically for a study of violence 
against women, as are the running costs of the 
institutions of health, justice and civil society.

After collecting the necessary information, a data 
processing was done for the calculation of costs. 
These costs were calculated using the method of 
average prices. Although not all cases of violence are 
reported, for reasons described throughout the study, 
the costs were calculated based on statistics from the 
Support Office for Women and Children and from 
other institutions.

After data processing, in 2010, the study was 
presented at several fora of students, lecturers and 
civil society, including the Second National 
Conference on Women and Gender, having been 
discussed in groups and benefited with contributions. 

2.3. Hypothesis 

For this study it was assumed that:

l The cost of each item should be described by 
an average cost (Average Cost Method);

l To calculate the average cost the data of year 
2008 would be used;

l Costs of investment in infrastructure and 
equipment (fixed costs) would not be 
considered as costs that may be charged into 
domestic violence because of their nature.
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2.4 Método de cálculo dos custos 
da violência

Na presente pesquisa os custos foram analisados em 
duas perspectivas:

l -  na qual a pesquisa foi feita com base 
em estudos já realizados e na análise de 
inquéritos e entrevistas às vítimas, 
agressores e famíliares.

l Económica – em que se fez uma pesquisa de 
base visto que a questão do cálculo dos 
custos económicos no país mereceu, até ao 
presente momento, pouca atenção. 

Os cálculos dos custos económicos foram 
inicialmente subdivididos em três categorias:

l Custos Económicos da Saúde: 
relacionados com o atendimento à vítima 
nas instituições de Saúde. Englobam os 
custos correntes para o funcionamento do 
hospital, os custos da força de trabalho, os 
custos de medicação e os custos de 
internamento no hospital;

l Custos Económicos de Justiça: 
relacionados com o atendimento à vítima e 
ao infractor nas instituições de justiça e 
acompanha-mento do processo;

l Custos Económicos das Associações e 
Organizações: relacionados ao 
atendimento e ajuda às vítimas pelas 
Associações e/ou Organizações sem fins 
lucrativos que visam apoiar a Mulher, 
nomeadamente a OMM, Muleide, Liga dos 
Direitos Humanos e IPAJ.

2.5 Limitações do estudo

A realização deste trabalho mostrou existirem 
algumas limitações que, de alguma forma, 
influenciam a qualidade e precisão dos dados aqui 
apresentados. Estas limitações são sistematizadas 
neste subcapítulo, como forma de permitir ao leitor a 
leitura e interpretação correcta dos resultados do 
estudo. São elas:

l a falta de um serviço/sistema nacional de 
recolha de dados sobre a violência, aspecto 
que faz com que se use dados resultantes de 
inquéritos, dados colhidos para outros fins, 
ou dados não abrangentes que nem sempre 
ilustram a dimensão global dos casos de 
violência;

l a relutância das vítimas em denunciar os 
casos de violência, ou o uso do direito 
costumeiro nas zonas rurais e algumas zonas 
urbanas, que faz com que os casos 
conhecidos de violência se situem muito 

Social 

2.4. Method of calculating the 
costs of violence

In this research the costs were analyzed from two 
perspectives:

l Social – in which the research was based on 
previous studies and analysis of surveys and 
interviews with the victims, offenders and 
the family.

l Economic – a basic research was done, once 
the questions of calculating the economic 
costs in the country earned, until now, little 
attention.

The calculations of economic costs were initially 
divided into three categories:

l Economic costs of Health: related to the 
assistance provided to the victim in the 
Health institutions. These encompass current 
costs for operating the hospital, the costs of 
labour force, costs of medication and the cost 
of hospital admission;

l Economic costs of Justice: related to the 
assistance service provided to the victim and 
the offender service in the institution of 
justice and monitoring of the process;

l Economic costs of Associations and 
Organizations: related to the care and 
support for victims by the Associations and / 
or non-profit organizations that provide 
assistance to Women, in particular the OMM, 
MULEIDE, Human Rights League and 
IPAJ.

2.5. Limitations of the study

The effectiveness of this work demonstrated the 
existence of some limitations that in some way 
influence the quality and accuracy of data presented 
here. These limitations are systematized in this 
subchapter, in order to allow the reader to correctly 
read and interpret research results. They are:

l The lack of service/ national system for data 
collection on violence, an aspect that forces 
one to use data acquired from inquiries, data 
collected for other purposes, or no 
comprising data, which do not always 
illustrate the overall dimension of cases of 
violence;

l The unwillingness of the victims to report 
cases of violence or the use of customary law 
in rural and some urban areas, which enables 
the cases of violence to be located far below 
the numbers of actual cases. The 
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abaixo dos números de casos reais. A 
extrapolação destes dados para obter um 
quadro global seria acompanhada de mais 
erros;

l o uso de dados de 2008 para o cálculo dos 
custos médios e o próprio uso de dados 
médios no lugar de dados reais, resultante da 
não disponibilidade de dados reais. Este 
aspecto torna-se difícil de contornar e acaba 
tornando aceitável o uso dos valores 
estimados no presente estudo;

l o facto de o Sistema Nacional de Saúde ser 
subsidiado e a não existência, nos Hospitais 
Públicos, de um sistema de contabilidade 
que apresente, de forma detalhada, os custos 
de qualquer intervenção hospitalar. Isto fez 
com que se trabalhasse com os custos 
médios, que apesar da limitação que 
apresentam têm a sua utilidade na realização 
deste cálculo;

l as dificuldades de estimar os custos 
associados à perda de produtividade causada 
por ausências da mulher ou do agressor no 
seu posto de trabalho, despedimento e outros 
custos sociais.

extrapolation of these data to obtain an 
overall picture would be followed by more 
errors;

l The use of the year 2008 data for the 
calculation of average costs and the own 
application of average data instead of actual 
data, resulting from the unavailability of real 
data. This aspect makes it difficult to get 
around, and ends up becoming acceptable the 
use of values estimated in this study;

l The fact that the National Health System is 
subsidized, and the non existence, in public 
hospitals, of a system of records showing in 
detail the costs of any hospital intervention. 
This forced us to work with the average costs, 
despite the limitation that they present, they 
have their usefulness in this calculation;

l The difficulties of estimating the costs 
associated with the loss of productivity 
caused by the absence of the woman or the 
aggressor at his/her workplace, dismissals 
and other social costs.

24



Capítulo 3
Resultados da Pesquisa

Principais formas, 
praticantes e causas da 

violência contra a mulher em 
Moçambique

3.1 Relato de alguns casos de 
violência

Nos casos a seguir relatados, todos os nomes 
apresentados são fictícios. Qualquer semelhança de 
nomes nas histórias aqui relatadas deverá ser 
considerada uma mera coincidência.

a) Caso 1 (depoimentos de um casal)
Depoimento da esposa

Alzira, de 40 anos de idade, vive maritalmente há 24 
anos com o Bernardo e têm cinco filhos. Conheceu o 
marido quando ela tinha 16 anos. Ele foi incorporado 
no grupo que ia à Alemanha e ela também. Porém, ele 
não aceitou que ela seguisse com ele. E esta aceitou 
permanecer em Moçambique sobretudo porque ela 
estava grávida dele. Quando ele soube que ela estava 
grávida, decidiu fazer uma cerimónia de anelamento 
antes de partir para a República Democrática Alemã. 
Deu à luz a um rapaz na ausência dele. Bernardo 
viajou na companhia de uma mulher chamada 
Celestina com quem havia rompido o 
relacionamento há muito tempo. No entanto, durante 
a viagem, voltaram a reactar a relação amorosa. 
Alzira tomou conhecimento do reatamento da 
relação entre Bernardoe Celestina através de cartas 
que a Celestina enviava para ela alegando que a 
Alzira estava a perder o seu tempo esperando por 
Bernardo que na Alemanha estava na companhia de 
sua namorada Celestina. Após alguns anos Bernardo 
regressou ao país, reassumiu o seu papel de marido de 
Alzira e desta relação amorosa nasceram outros 4 
filhos. Bernardo nunca deixou que Alzira estudasse, 
trabalhasse e até proibia-a de sair de casa.

Depoimento do marido

Bernardo é orfão de pai e sustenta os irmãos, a mãe e 
toda a família. O pai morreu quando ele estava na 

Chapter 3
Research Results 

Main Forms, Perpetrators 
and Causes of Violence 

against Women in 
Mozambique

3.1. Reports of some cases of 
violence

In the following cases reported, all names presented 
are fictitious. Any resemblance of names in the stories 
reported here should be considered a mere 
coincidence.

a) Case 1: testimony of a cuple
Testimony of the wife

Alzira, 40-years-old woman has been cohabiting for 
24 years with Bernardo and has five children. She met 
her husband when she was 16 years old. He was then 
incorporated in the group that went to Germany and 
so was she. However, he declined to allow her to 
follow him and she agreed to stay in Mozambique 
mainly because she became pregnant by him. When 
he knew she was pregnant, he decided to make a 
girdling ceremony before departing to the Germany 
Democratic Republic. She gave birth to a boy in his 
absence. 
 Bernardo travelled in the company of a woman with 
whom he had split up the relationship a long time ago. 
However, during the trip, they rekindled their loving 
relationship. Alzira knew the relationship of 
Bernardo with Celestina through letters sent by 
Celestina alleging that Alzira was wasting her time 
waiting for him since he was in company of Celestina, 
his now girlfriend in Germany. After a few years, 
Bernardo returned to his home country, reassumed 
his role as husband and from this loving relationship 
there were born four children. Bernardo never 
allowed Alzira to study or work and even forbade her 
from leaving the house.

Testimony of the husband

Bernardo is an orphan of father and sustains his 
brothers, mother and the entire family. His father died 
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RDA (República Democrática da Alemanha) e teve 
que passar a assumir as despesas. Confirma que 
conheceu a Alzira antes de ir à Alemanha.Antes de 
partir, Bernardo pediu à Alzira que passasse a viver 
com os pais dele depois do anelamento. Passados três 
anos, Bernardo voltou da RDA e soube que na sua 
ausência a Alzira passara uma parte do tempo em casa 
dos pais dela.Bernardo referiu que antes de conhecer a 
esposa, tinha outra mulher de nome Deolinda com 
quem chegou a viver maritalmente e teve um filho. 
Quando ele partiu para a Alemanha, as esposas 
(Alzira e Deolinda) ficaram juntas na casa dos pais 
dele. Entretanto, a Deolinda veio a abandonar a casa 
tendo ficado a Alzira na casa dos sogros.Desde que 
Bernardo voltou da Alemanha sente que a relação dos 
dois mudou. Ele confessa nunca ter sido fiel e agora 
também continua infiel. Quando ele estava na 
Alemanha, Alzira e a mãe de Bernardo eram amigas, 
mas agora são inimigas. Não se entedem porque a 
Alzira não deixa a mãe de Bernardo beneficiar-se do 
dinheiro do filho. No entanto, Bernardo diz estar no 
seu direito de dar dinheiro a quem ele quiser, com o 
agravante de ele ser o único filho mais velho que 
trabalha na família e recebe uma quantia que dá para o 
sustento de toda a família. Ademais, a esposa não 
deveria reclamar porque tem na casa do casal um 
irmão dela e uma menina que também veio da família 
dela. Bernardo considera mesquinhices o facto de a 
esposa referir que a outra fonte do problema tem a ver 
com a existência de outra mulher a quem Bernardo 
deu o terreno que pertencia ao casal para fazer a 
construção da casa para a amante que actualmente 
ocupa o lugar de segunda esposa.

b) Caso 2 (depoimento de uma 
mulher)

Tenho tido constantes discussões com o meu marido 
que terminam sempre em pancadaria e o motivo da 
discussão é só porque o peço para fazer a despesa da 
casa. Ele diz que já não pode comprar comida porque 
eu já trabalho.Ele até me proibiu de lavar a roupa dele. 
Sempre que saio de casa para ir trabalhar ou alguma 
coisa parecida, ele sempre leva para a nossa casa uma 
mulher para lavar as roupas dele. E tudo isso muitas 
vezes é feito em frente dos meus dois filhos que 
também são filhos dele.Cheguei a sair de casa uma 
vez devido ao sofrimento que passo com ele, e ele 
seguiu-me e pediu que voltasse. Muitas vezes, ele 
bateu-me e cheguei a ficar de cama quase uma semana 
sob a minha responsabilidade e despesas. Das 
pancadas que sofri na cabeça, já levei pontos na boca e 
torci o braço.Graças à Deus nunca sofri descontos no 
serviço pelas faltas causadas por agressão. Mas até 

when he was in the GDR (German Democratic 
Republic) and he had to assume the expenses. He 
confirms that he met Alzira before going to Germany.
Before leaving, Bernardo asked Alzira to live with his 
parents after the engagement ceremony. After three 
years, Bernardo returned from the GDR and knew 
that during his absence Alzira had failed to pass a 
portion of her time at his parent's house.
Bernardo said that before he met his wife, he had 
another woman Deolinda with whom has had come to 
live as a married couple and had a son. When 
Bernardo went to Germany, the wives (Alzira and 
Deolinda) lived together with the parents of 
Bernardo. However, Deolinda abandoned Bernardo´s 
parent's home and left Alzira at the in-laws home.
Since Bernardo returned from Germany he felt that 
their relationship has changed. He confesses to never 
having been faithful and now he still continues 
unfaithful. When he was in Germany, Alzira and 
Bernardo´s mother were friends, but now are 
enemies. They got bored of one another because 
Alzira does not let Bernardo´s mother to benefit from 
the money from her son. However, Bernardo says it is 
his right to give money to whoever he wants; 
moreover he is the only eldest son who works in the 
family and receives an amount that provides a 
livelihood for the whole family. Furthermore, the 
wife should not make complain because at their home 
there are also her brother and a girl who came to live 
with them from her family.
Bernardo considers pettiness the fact that his wife 
says that the source of the problem has to do with the 
existence of another woman whom Bernardo gave a 
plot of land which belongs to them in order to build a 
house for his mistress, who currently occupies the 
position of the second wife.

b) Case 2: Testimony of a woman

I have had ongoing discussions with my husband, 
which always end in brawl and the cause of the 
discussion is due to home expenses. He says he can no 
longer buy food because I work.
He forbade me to wash his clothes. Whenever I leave 
home for work or something like that, he always 
brings to our home a woman to wash his clothes and 
this is often done in front of my two sons who are his 
children. 
I even left the house once because of this suffering 
that I had to undergo with him, and he followed me 
and asked me to return. Many times he hits me and I 
have to stay in bed for almost a week under my 
accountability and expenses. From the beatings that I 
suffered on the head, I had to take points in my mouth 
and got a twisted my arm. Thank God I have never 
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hoje procuro ajuda porque ele continua a massacrar-
me e inclusive já me mandou embora do quarto onde 
dormíamos juntos. Estou hoje no quarto dos meus 
filhos a dormir no chão, porque nem na cama me 
quer.Eu não estou em condições de sair de casa por 
não ter onde ir. Inclusive, ele já disse que um de nós 
vai ter que morrer. E que ele vai comprar dois caixões 
antecipadamente. Sempre que penso em voltar para 
casa fico aterrorizada.

c) Caso 3

Marília, natural de Maputo, conheceu o ex. marido de 
nome Pedroquando tinha 14 anos de idade, num clube 
juvenil revolucionário na decáda 70. Pedro, natural 
de Inhambane, trazia consigo preocupações da 
família que supostamente só seriam resolvidos se ele 
casasse com alguém e a entregasse aos espíritos 
juntamente com os filhos para pertencerem à família 
desses espíritos. Pedro, sem o consentimento da 
Marília, apresentou-a aos espíritos como esposa. 
Entretanto, notando que esta não se interessava por 
ele, recorreu à um curandeiro no Xipamanine e fez 
pacto com ele para que o ajudasse a conquistar a 
Marília. Nove anos depois, Pedro conseguiu que 
Marília aceitasse casar com ele. Sob o pretexto de 
tradição da família, nas vésperas do casamento, Pedro 
leva Marília ao curandeiro para a apresentar ao futuro 
marido espiritual, com a capa de ser seu xará. O xará 
de Pedro alegrou-se com a noiva e exclamou, 
dizendo: `Duvidavas, mas conseguimos. Não está 
aqui?De seguida instruiu os noivos para que não 
tivessem relações sexuais na noite de núpcias. 
Marília, na sua ingenuidade e no espírito de 
obediência ao futuro marido aceitou tudo. 
Infelizmente, a partir daquele instante a vida dela e a 
dos filhos que gerou tem sido um inferno. Para 
reforçar o trabalho que havia feito, sempre que a 
sogra de Marília viesse lhes visitar, chamavam o 
mesmo curandeiro de Xipamanine para apanhar o 
espírito do xará do Pedro e dar novas instruções. 
Marília divorciou-se de Pedro sem se beneficiar da 
partilha dos bens do casal para evitar que os espiritos 
a perseguissem.Dez anos depois casou-se com outro. 
Entretanto, Pedro e seus espíritos continuam a 
perseguí-la, sob pretexto de que ela é esposa deles. Só 
em 2007, com a reprovação dos filhos que 
frequentavam o ensino superior no exterior, Marília 
teve perdas monetárias de mais de vinte e cinco mil 
dólares americanos (o equivalente a oitocentos e 
setenta e cinco mil meticais), sem incluir os danos 

had my wage discounted at work for the absences 
caused by his aggression. But nowadays I try to call 
for help because he continues to slay me and has even 
sent me away from the room where we slept together.  
Currently I am in my kids' room, sleeping on the 
floor, because he neither wants me in our bed. 
I'm not able to leave the house for I don't have 
anywhere to go; he has also said that one of us must 
die and that he will buy two coffins in advance. 
Whenever I think about returning home I become 
terrified.

c) Case 3

Marília, born in Maputo, met the former husband 
named Pedro when she was 14 years old in a 
revolutionary youth club in the 70's decade. Pedro, 
born in Inhambane, was carrying the family's 
concerns that supposedly would only be solved if he 
married someone whom he could deliver the spirits to 
along with their children so as to belong to the family 
of these spirits. Pedro, without the consent of Marília, 
introduced her to the spirits as his wife. However, 
noting that she was not interested in him, he resorted 
to a healer in Xipamanine and made a covenant with 
him to help him to conquer Marília. Nine years later, 
Marília accepted to marry Pedro. Under the disguise 
of family tradition, in the eve of the marriage, Pedro 
led Marília to the healer to introduce her spiritual 
future husband, with the cunning of being his 
namesake. The namesake of Pedro was pleased with 
the bride and cried out, saying: “You doubted, but we 
managed. Isn't she here? He then instructed the 
couple not to have sex on their wedding night. 
Marília, in her innocence and spirit of obedience to 
her future husband accepted everything. 
Unfortunately, from that moment on her life and that 
of the children generated by her has been one of hell. 
To strengthen the work they had done, every time 
Marília's mother-in-law came to visit them, she 
would call the same healer from Xipamanine to catch 
the spirit of the namesake of Pedro and provide new 
instructions. Marília divorced Pedro without 
acquiring any benefits of the couple's assets just to 
avoid the spirits from pursuing her. Ten years later 
she remarried. However, Pedro and his spirits 
continue to haunt her, under the excuse that she is 
their wife. Only in year 2007 with the disapproval of 
the children who attended higher education abroad, 
Marília had monetary losses of more than twenty-
five thousand U.S. dollars (the equivalent to eight 
hundred, seventy-five thousand Meticais), without 
including the social harm that this situation is 
causing. Marília is desparate, and she fears for herself 
and her children, because even though Pedro has 
never given any allowance of food as ordered by the 
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sociais que esta situação está a causar. Marília está 
desesperada, teme por ela e pelos filhos, porque 
apesar de Pedro nunca ter dado o subsídio de 
alimentos decretado pelo Juíz aquando do divórcio, 
ele faz questão de desestabilizá-la, obrigando-a a 
gastar dinheiro procurando curandeiros, maziones, 
igrejas, assistência hospitalar e outros tipos de apoio 
para se livrar desta praga.

d) Caso 4

A Maria de 33 anos de idade é casada oficialmente, 
tem 4 filhos, vivia com o marido em casa da sogra no 
Bairro de Mavalane. É empregada doméstica. A 
partir de uma certa altura Maria começou a ter 
discussões fortes e constantes com o marido, sogra e 
cunhados a ponto de começar a sofrer de tensão. O 
marido não dava dinheiro para o sustento dos filhos. 
Passou a viver com outra mulher na casa de tipo 3 que 
construiram juntos. Maria de tanto pensar chegou a 
cair na igreja, desmaiou na estrada e foi levada ao 
Hospital Geral José Macamo, onde ficou internada 
na sala de reanimação por dois dias e depois 
transferida para a Medicina do Hospital Central onde 
permaneceu duas semanas com o diagnóstico de 
tensão alta. Maria ficou com o lado direito 
paralizado, o que a impossibilitou de fazer as suas 
tarefas diárias durante dois meses. Durante o tempo 
em que Maria esteve doente e hospitalizada não 
recebeu nenhuma visita do marido. Somente o pai, os 
irmãos e os crentes da igreja é que a visitavam e 
levavam alguns alimentos. Vendo esta situação, o pai 
da Maria pediu ao marido para que quando ela 
tivesse alta fosse passar algum tempo em casa do pai, 
onde teria sossego para recuperar, pois em casa do 
marido não havia paz. Reagindo a este pedido, o 
marido da Maria acusou-a de ser possuída por 
espíritos maus controlados pelo pai e que a faziam 
desmaiar. Maria depois de recuperar voltou para a 
casa do casal, mas vendo a situação piorar, dirigiu-se 
à esquadra para apresentar a queixa contra o marido. 
Em resposta, foi aconselhada a pedir ajuda aos 
padrinhos. Depois de várias tentativas, Maria viu que 
a situação estava a piorar e voltou à esquadra para 
fazer queixa contra o marido, sem lograr resultados 
positivos. Por essa razão decidiu abandonar a casa do 
casal, regressar à casa do pai. Volvidos dois meses, o 
marido da Maria, acompanhado de dois polícias, foi 
à casa do sogro à procura da Maria e não a encontrou. 
Dois dias depois Maria recebeu uma intimação para 
se apresentar à Polícia. Quando se apresentou à 
Polícia ficou detida durante três dias acusada de ter 
cometido um crime de aborto de 9 meses e de ter 

Judge during the divorce, he wishes to destabilize her, 
forcing her to spend money looking for healers 
(Zionists, churches, hospital care and other kind of 
support) to rid herself from this plague. 

d) Case 4 

Maria, a thirty three years old woman, is officially 
married, has four children, lived with her husband at 
her mother-in-law's house at Mavalane Quarter. She 
is a maid. For a period of time, now Maria began to 
have severe and frequent discussions with her 
husband, mother-in-law and brother-in-laws until she 
began suffering from tension. The husband provided 
no money to feed the children. And he started to live 
with another woman in the three badroom house they 
had built together.  

Maria, due to too much thinking, collapsed in church, 
and then she fainted on the streets and was rushed to 
José Macamo General Hospital, where she was 
admitted to the resuscitation room for two days and 
then transferred to Medicine at Central Hospital of 
Maputo where she remained there for two weeks with 
the diagnosis of high blood tension. Maria stayed 
with the right side paralyzed, which left her unable to 
do her daily tasks during two months. During the time 
that Maria was sick and hospitalized, she received no 
visits from her husband. Only her father, brothers and 
the church believers came to visit her and brought 
some food. Seeing this, Maria's father asked her 
husband after getting out from the hospital, that she 
spend some time at her father's home, where she 
would rest in order to recover, because at her 
husband's home, there was no peace. Answering to 
this request, Maria's husband accused her of being 
possessed by evil spirits and controlled by her father, 
which caused her to faint. Maria after recovering 
returned to the couple's home but seeing the situation 
worsen, she filed at the police station a complaint 
against her husband. In response, she was advised to 
ask for help from her godparents. After several 
attempts, Maria saw that the situation was getting 
worse and returned to police station to make another 
complaint against her husband, but without any 
success. For this reason, she decided to leave the 
couple's home and returned to her old homestead. 
Within two months, Maria's husband, accompanied 
by two policemen, visited the father-in-law's house in 
search of Maria and couldn't find her. After two days, 
Maria was summoned to appear before the Police. 
When she appeared, she was detained for three days 
accused of committing a crime of abortion of nine 

28



posto ratex na comida. Maria veio a ser liberta 
quando foi transferida para a PIC (Polícia de 
Investigação Criminal) por insuficiência de provas. 
Uma vez que Maria levou os quatro filhos consigo 
para a casa do pai, o marido não dava dinheiro nem 
para os alimentos nem para as despesas escolares dos 
filhos. Maria vendo os filhos a sofrerem, arranjou 
emprego de empregada doméstica, onde ganha 
1.800,00 Mt/mês. No entanto, porque mesmo com 
este emprego ela continuava a sentir o peso da 
família, porque o salário não era suficiente, o pai a 
aconselhou a entregar os filhos ao marido. Desde o 
dia em que Maria entregou os seus filhos ao marido 
por falta de recursos financeiros, ela tem sofrido 
muito. Não se consegue concentrar nas suas tarefas, 
quando dá por si encontra-se a chorar pelos cantos, 
não tem sossego porque sente a falta dos filhos. Por 
isso, Maria dirigiu-se à MULEIDE à procura de ajuda 
para ter de volta os seus filhos.

e) Caso 5

Sara é viúva e mãe de três filhos. Vivia com o marido 
em Johannesburg, onde ele trabalhava como apanha-
bolas num campo de golfe. Num domingo, quando 
ela saiu para comprar leite para o seu bebé, chegou à 
casa e encontrou o marido baleado. Socorrido, ele 
veio a falecer a caminho do hospital. O corpo do 
marido foi transladado para Maputo. Chegados à casa 
que Sara e o marido haviam construído e na qual vivia 
um familiar do marido como guarda, os familiares do 
marido da Sara preocuparam-se mais em controlar o 
carro que trazia os bens do casal do que aquele que 
trazia a urna. Logo depois começaram a acusar a Sara 
de ter morto o marido e fizeram questão de ficar com 
todos os bens do casal. Sara tentou ficar na casa que 
era dela e do marido, mas sempre aconteciam coisas 
estranhas que não a deixavam ter paz ou dormir. 
Abandonou a casa levando os filhos. O irmão do 
marido que tentou viver lá também morreu. 
Entretanto, a sogra foi se instalar lá com um dos seus 
filhos, e aparentemente está bem. Sara trabalha como 
empregada doméstica e ganha 1.800,00 Mt/mês. É 
com esse dinheiro que comprou terreno, está a 
construir uma casa que agora ainda não tem cobertura 
completa, envia os filhos à escola e sustenta a família. 
Quando se pergunta à ela se não aceitaria a ajuda de 
uma instituição do Estado para ela recuperar a casa 
que lhe foi tirada, Sara responde que prefere 
continuar assim, do que pôr a vida dela e a dos filhos 
em risco. Na verdade, ela não acredita que as 
instituições sejam capazes de dar uma solução 
positiva e favorável à ela e aos filhos, porque, 
segundo ela, antes da solução oficial ela pode não 

months and also of having put ratex (rat poison) on 
their food. Maria was freed when she was transferred 
to PIC due to insufficient evidence. Since Maria took 
the four children with her to her father's house, the 
husband did not provide money for home expenses 
and school fees for their children. Maria watching her 
children suffering, got a job as a maid, earning 
1800,00 Mt per month. However, even with this job 
she continued to feel the weight of the family because 
the payment was not enough. Thus her father advised 
her to deliver the children to her husband. Since the 
day Maria delivered her children to her husband for 
lack of financial resources, she has suffered a lot. She 
can not concentrate on her duties, before she knows it, 
she finds herself crying, and she has no peace because 
she misses the children. So, Maria went to MULEIDE 
begging for help in order to take back her children.

e) Case 5

Sarah is a widower and mother of three children. She 
lived with her husband in Johannesburg, where he 
worked as a ball boy on a golf course. One Sunday 
when she went to buy milk for the baby, she returned 
home and found her husband shot. Having been 
rescued, he died on the way to the hospital. The 
husband's body was flown to Maputo. When they 
arrived at the house that Sarah and her husband had 
built and lived in, there was one of the husband's 
relative there as a guard. Sarah's family was more 
worried about tracking the car carrying the couple's 
assets from South Africa than that which brought the 
casket. Soon after, they began to accuse Sarah of 
having killed her husband and made sure that they 
kept all the assets of the couple. Sarah tried to stay in 
the house that belonged to her and her husband; but 
strange things always happened, that would not leave 
her in peace or sleep. She and the children abandoned 
the house. The husband's brother who tried to live 
there died, too. However, the mother-in-law went to 
live with one of their children, and she is apparently 
well. Sarah works as a maid and earns 1800.00Mt per 
month. It's with this money that she bought a plot of 
land, and is building a house that still has no full 
roofing; her children go to school and she sustains her 
family. When asked if she would accept the help of a 
State institution in order to recover the house that was 
taken from her, Sarah replied that she prefers to keep 
things the way they are, than to put her life and that of 
children at risk. In fact, she does not believe that these 
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estar viva, porque por detrás da força que a sogra tem, 
estão espíritos maus que ela usa contra qualquer um 
que atravesse o seu caminho. Por isso, Sara recorre à 
igreja para minimizar o impacto desses espíritos na 
sua vida e na dos filhos.

3.2 Principais formas de 
violência contra a mulher em 
Moçambique

Tratando-se de um estudo visando o cálculo dos 
custos sócio-económicos da Violência Contra a 
Mulher, apresentamos as principais formas de 
violência encontradas no terreno. Assim, teremos 
primeiro a violência física, que devido aos custos 
económicos de saúde e de justiça à ela associados, 
determina os valores numéricos mais altos obtidos 
neste estudo. De seguida, apresentar-se-á a violência 
psicológica que, pela sua natureza, acompanha todas 
as outras formas de violência. A seguir, dissertar-se-á 
sobre a violência causada por espíritos que, por ser 
um fenómeno do mundo espiritual e difícil de 
delimitar, é a mais difícil de abordar e quantificar. Por 
último, daremos as manifestações das violências 
sexuais, económica, patrimonial e social, que 
poderão ser usadas para a obtenção de números 
adicionáveis ao cálculo dos custos sócio-económicos 
da VCM imputáveis à violência física.

3.2.1. Violência física

Como resultado deste estudo, apurou-se que em 
Moçambique a violência física manifesta-se através 
de agressão fisica dos parceiros com uso ou não de 
instrumentos contundentes, em espaço público ou em 
privado, com ou sem a presença dos filhos, criando 
lesões corporais de diferentes níveis. Em alguns 
casos, as lesões são tão graves que a vítima é levada 
ao hospital, chegando a ser internada (vide caso 2). 
Regra geral, a agressão física é acompanhada de 
palavras insultuosas.

3.2.2. Violência psicológica

A violência psicológica, regra geral, ocorre nos 
círculos de convívio familar e profissional da vítima. 
Manifesta-se através de maus tratos, abusos à 
integridade pessoal, falta de respeito a dois e perante 

institutions are able to give a positive and favourable 
solution while she is still alive, because the mother-in-
law has evil spirits behind her, which she uses against 
anyone who crosses her path. Therefore, Sarah seeks 
refuge in church to minimize the impact of these 
spirits in her and her children's life.

3.2 Main forms of violence 
against women in Mozambique

Since the study aims at calculating the economic costs 
of VAW, we present the main forms of this violence 
found on the ground. Thus, we will first focus on 
physical violence that due to the economic costs of 
health and justice associated to it, determine the 
highest numerical values obtained in this study. Next 
we shall focus on psychological violence, which by its 
nature, accompanies all other forms of violence. Then 
we will talk about violence caused by spirits that as a 
phenomenon of the spiritual world is difficult to 
define, and even more difficult to quantify. Finally, 
we will present the expressions of sexual, economic 
and social violences, which will be used to obtain the 
numbers added up to calculate the economic costs of 
VAW.

3.2.1. Physical violence

As a result of this study, it was found that in 
Mozambique physical violence is manifested through 
the partner's physical aggression with or without the 
use of blunt instruments in public or private spaces, 
with or without the presence of children, creating 
personal injury of different levels. In some cases the 
injuries are so severe that the victim is taken to the 
hospital, eventually being admitted (see case 2). In 
general, physical aggression is accompanied by 
insulting words.

3.2.2. Psychological violence

Psychological violence generally occurs in circles of 
professional and family interaction of the victim. It 
manifests itself through mistreatment, the abuse of 
personal integrity, lack of respect between the couple 
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terceiros, incluindo os filhos, insultos, tons de voz 
alta, ameças e humilhações. Esta violência 
desestabiliza a vítima tanto na vida familiar assim 
como na profissional, retira-lhe a auto-estima e a 
segurança, reduz a sua concentração e produtividade.

Também ocorre quando o parceiro não cumpre as 
suas obrigações conjugais, negando manter relações 
sexuais com a parceira (vide caso 2).  

Consiste igualmente na pressão exercida sobre a 
viúva para obrigá-la a casar com um dos cunhados, 
sob pena de perder o direito aos filhos e bens do casal. 

Acontece também quando os pais ou outros 
familiares induzem a vítima à prostituição para o 
sustento colectivo.

3.2.3. Violência espiritual

Em alguns casos, as (os) entrevistadas (os) (vide os 
casos 3, 4 e 5) neste estudo mostraram-se vítimas de 
violência causada por espíritos, em que o infractor, 
supostamente usando forças espirituais do mal, 
entrega a esposa ou os filhos, a filha ou a irmã à forças 
demoníacas (localmente chamadas milhiwas, 
mindini, etc.) para se poder livrar de um peso familiar 
espiritual herdado ou para pagar o trabalho feito por 
um feiticeiro com o intuito de enriquecer ou atingir 
um certo estatuto social. Em casos de morte, foram 
relatadas situações do suposto uso de forças 
espirituais do mal por parte da sogra ou cunhados 
para afastar a viúva e os filhos (órfãos) da casa e de 
todos os bens do casal, sob ameaça de morte. 

A violência causada por espíritos pode ser 
considerada a mais comum, dado que, por um lado, 
de acordo com as crenças da maioria dos nativos, 
qualquer situação que lhes aconteça tem por detrás a 
actuação de uma força invisível. Por outro lado, esta 
violência tem muita expressão na sociedade 
moçambicana, porque pode ser associada à feitiçaria, 
dado que, segundo crenças de alguns (mas) 
entrevistados (as), os espíritos só actuam na vida de 
um homem ou de uma mulher sob o comando de um 
ser humano vivo, que motivado pela inveja, ciúme, 
ódio ou outras causas, os instrui para destruirem a 
vida de alguém de uma determinada forma.

Na verdade, o uso de espíritos maus ou bons para 
prejudicar ou beneficiar alguém é um fenómeno 
antigo. Por exemplo, para os cristãos, na Bíblia, tanto 
no Antigo como no Novo Testamentos, há relatos de 
situações que mostram o quanto a vida de algumas 
pessoas foi alterada a partir do momento em que 

and within third parties, including children, insults, 
loud tones, threats and humiliation. This violence 
destabilizes the victim´s family and professional life, 
destroys her self-esteem and security and reduces her 
concentration and productivity.

It also occurs when the partner does not fulfill his 
marital obligations, denying having sex with a 
partner (see case 2). Also consists in obligating the 
widow to marry one of her brother in-laws, or lose the 
right to property of the spouse and children. It 
happens when her parents or other family members 
induce the victim to prostitution to sustain the family.

3.2.3. Spiritual violence

In some cases, the interviewees (see cases 3, 4 and 5) 
in this study are victims of violence caused by spirits, 
where the offender allegedly using spiritual forces of 
evil, delivers the wife, sons, daughters or sister to 
demonic forces (locally called milhiwas, mindini, 
etc.) in order to get rid of a spiritual family burden 
inherited or to pay for the work done by a witch in 
order to enhance or achieve a certain social status. 
There where also reported cases of alleged use of 
spiritual forces of evil from the mother-in-law or 
sisters in-law to part the widower and children (now 
orphans) from the house and all the couple's assets, 
under the threat of death. 

Violence caused by spirits can be considered the most 
common, since on the one hand, according to the 
beliefs of most of the natives, behind any occuring 
situation are the actions of an invisible force. On the 
other hand, this violence has a lot of expression in 
Mozambican society, because it can be associated 
with witchcraft, since according to the beliefs of some 
respondents, the spirits only act in the life of a man or 
a woman under the command of a living human 
being, that is motivated by envy, jealousy, hatred, or 
other causes, which instructs them to destroy one's 
life in a certain way.

In fact, the use of good or evil spirits to harm or 
benefit someone is an ancient phenomenon. For 
example, for Christians, the Bible, both in the Old and 
New Testaments, reports situations that show how the 
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nelas entraram, actuaram ou sairam espíritos 
benígnos ou malígnos. 

Vejamos as seguintes citações:
“Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no 
meio dos seus irmãos; e, desde aquele dia em diante, o 
Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, 
Samuel se levantou e se tornou a Ramá” (1 Sm 16.13).
“E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o 
assombrava um espírito mau, da parte do Senhor” (1 
Sm 16.14).
“Diga, pois, nosso senhor a seus servos, que estão em 
tua presença, que busquem um homem que saiba 
tocar harpa; e será que, quando o espírito mau, da 
parte do Senhor, vier sobre ti, então, ele tocará com a 
sua mão, e te acharás melhor” (1 Sm 16.16).

Em 1 Samuel 16.13, Deus, ao mandar Samuel ungir 
Davi como rei, o Espírito de Deus se apoderou de 
Davi e fê-lo ter poderes que outrora não tinha, e que o 
permitiram vencer o Golias, os filisteus e muitos 
outros inimigos e reinar com sucesso (1 Sm 17.32-57, 
2 Sm).  

Contrariamente, em 1 Samuel 16.14-15, mostra-se 
que o Espírito de Deus retirou-se de Saul, por este 
rebelar-se contra a vontade de Deus (1 Sm 15.11). 
Deus permitiu que espiritos malígnos agissem na vida 
de Saul, atormentando-o e criando-lhe dependência 
de outrem para se aliviar da influência demoníaca (1 
Sm 16.16-23).

No Novo Testamento, em Marcos 5.1-20, fala-se de 
um homem que, por estar endemoniado, vivia nos 
sepulcros. Logo que Jesus o libertou da legião de 
espíritos imundos que habitavam nele, o homem 
tornou-se limpo, vestido e em perfeito juízo, o que o 
permitiu ser reintegrado na sua familia. Ainda em 
Lucas 4.33-36 mostra-se Jesus curando um homem 
que tinha um espírito de um demónio imundo.

Das citações bíblicas acima feitas, fica patente que 
quando o Espírito de Deus passou a habitar em Davi, 
ele passou a ser o que não era antes, o que lhe permitia 
que quando tocasse a harpa para o Rei Saul, os 
demónios se afastassem do Rei temporariamente (1 
Sm 16.16, 23). No entanto, quando o Rei Saul estava 
sob influência demoniaca, o seu comportamento se 
alterava. De notar que situações semelhantes se 
verificam nas igrejas pentecostais de hoje, nas quais 
homens de Deus, ungidos pelo poder do Espírito 
Santo expulsam os demónios, aliviando as vítimas 
temporariamente da acção dos maus espíritos, 
ficando a vitória total dependente da fé e busca 

lives of some people changed from the moment these 
benign or malignant spirits entered them, feasted 
upon them and came out.

Consider the following quotes:
“Samuel took the olive-oil and anointed David in 
front of his brothers. Immediately the spirit of the 
Lord took control of David and was with him from 
that day on. Then Samuel returned to Ramah” (1 Sm 
16.13).
“The Lord´s spirit left Saul, and an evil spirit sent by 
the Lord tormented him” (1 Sm 16.14).
“So give us the order, sir, and we will look for a man 
who knows how to play the harp. Then when the evil 
spirit comes on you, the man can play his harp, and 
you will be all right again” (1 Sm 16.16).

In 1 Samuel 16.13, God sent Samuel to anoint David 
as king, the Spirit of God came upon David and made 
him have power that he never had, and that allowed 
him to beat Goliath, the Philistines and many other 
enemies and reign successfully (1 Sm 17.32-57, 2 
Sm).  

In contrast, 1 Samuel 16.14-15 shows that the Spirit of 
God departed from Saul, for rebelling against the will 
of God (1 Sam 15.11). God allowed evil spirits to act 
in the life of Saul, tormenting him and creating his 
dependence on others to relieve himself of demonic 
influence (1 Sam 16.16-23).

In the New Testament, Mark 5.1-20, speaks of a man 
who due to being possessed, lived in the tombs. After 
Jesus delivered him from the legion of evil spirits that 
inhabited in him, the man became clean, clothed and 
in his right mind which enabled him to be reinstated in 
his family. Also in Luke 4.33-36, it shows Jesus 
healing a man who had a spirit of an unclean demon.

From the biblical quotations, it is clear that when the 
Spirit of God came to dwell in David, he came to be 
what he was not before, so that when he touched the 
harp the demons temporarily departed from King Saul 
(1 Sm 16.16, 23). Note that similar situations arise in 
Pentecostal churches today, in which men of God, 
anointed by the Holy Spirit cast out demons, 
temporarily relieving the victims of the action of evil 
spirits, being totally dependent on the victory of faith 
and the perseverance search of salvation of the person 
affected.

These examples show that the performance of the 
spirits in a person changes that person, e.g. if it is an 
unclean spirit, the person may have unhealthy body 
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perseverante da salvação por parte da pessoa 
afectada. 

Estes exemplos mostram que a actuação dos espíritos 
na pessoa faz com ela seja o que não era, i.e. se for um 
espírito imundo, a pessoa poderá ter o corpo e a 
mente doentios e a sua comunicação com Deus e 
outros espíritos benígnos negativamente afectada. 
Enquanto, a presença do espírito benígno na vida da 
pessoa abre grandes probabilidades de se ter um 
corpo, mente e comunicação com Deus e outros 
espíritos sãos. 

Daí vale dizer que quando alguém está cheio de 
Espírito benígno de Deus, ele passa a ser uma pessoa 
de bem, que traz a paz e a compreensão no seio 
familiar e na comunidade. Por isso, um forte sinal de 
acção de demónios na família é a divisão ou o 
isolamento de parte de seus membros que, em geral, 
gera violência (Mc 5.1-20). Muitas famílias que têm 
alguns dos seus membros possuídos por espíritos 
malígnos estão divididas e com cada membro a tentar 
responsabilizar o(a) outro(a) pela situação em que se 
encontram. E nestes casos, a maioria dos 
responsabilzados são mulheres, que acabam 
sofrendo dupla ou trípla violência, ao serem isoladas, 
expulsas das suas casas ou linchadas por 
supostamente serem consideradas feiticeiras ou 
possuidoras de espíritos maus.

Da análise desta situação, concluimos que a violência 
usando espíritos é antiga e afecta muitas pessoas e 
famílias, apesar de ser difícil de abordá-la, visualizá-
la e quantificar os efeitos por ela causados. Porque 
esta violência ataca a pessoa em todas as suas três 
dimensões (corpo, alma e espírito), alterando a vida 
da pessoa no seu todo ou parcialmente, fazendo-a 
agir de forma diferente e fora do normal, sendo o que 
não era antes, sugerimos que sejam feitos mais 
estudos para que esta situação seja devidamente 
tratada em todas as suas dimensões e que seja 
considerada Violência Espiritual. 

Para consubstanciar a posição apresentada no 
parágrafo anterior, passamos a citar um artigo 
publicado pelo Jonal Domingo no dia 25 de Setembro 
de 2011, justamente quando se estava a editar o 
relatório final deste estudo, que diz:
“Ser curandeiro em Inhambane é que está a dar. É 
verdade. Podes ter quantas meninas-esposas que 
quiserdes.

Victorino Xavier escreve no jornal “notícias” (de 21-
22 de Setembro de 2011, sob o título: “Donzelas para 

and mind and his/her communication with God and 
other benign spirits may be negatively affected. While 
the presence of benign spirits in one's life opens up 
great chances of having a healthy mind, body and 
communication with God and other spirits.

Hence it is said that when someone is full of good 
spirits of God, he/she becomes a good person, which 
brings peace and understanding within the family and 
community. Therefore, a strong signal of demonic 
work in a family is the division or isolation from its 
family members that in general, leads to violence (Mc 
5.1-20). Many families that have members possessed 
by evil spirits are divided, and each member trying to 
blame the other for the situation they find themselves 
in. And in these cases, most of the women being 
responsible for these, end up suffering double or triple 
violence when they are isolated, expelled from their 
homes or lynched for allegedly being considered 
witches or possessed by evil spirits.

From the analysis of this situation, we conclude that 
violence through the usage of spirits is ancient and it 
affects many people and families, although it is 
difficult to approach it, visualize and quantify the 
effects caused by it. Because this violence attacks the 
person in all its three dimensions (body, soul and 
spirit) changing one's life as a whole or in part, 
causing him/her to act differently and unusual, and 
not as before hence we suggest that more studies are 
done so that this situation is properly handled in all its 
dimensions and so as to be considered spiritual 
violence.

To substantiate the position presented in the previous 
paragraph, we quote an article published in the 
Sunday Journal “Domingo”, 25 September 2011, just 
when we were editing the final report of this study, 
which says:
"Being a healer in Inhambane is in fashion. It's true. 
You can have as many girls-wives as you want".
Victorino Xavier wrote in the newspaper "Noticias" 
(21-22 September 2011 under the title: "Maidens to 
pay off debts!") That in the province of Inhambane the 
debts of traditional treatments are also settled with the 
delivery of maidens. It does not matter if it is the 
patient´s daughter or a relative of the patient. What the 
healer compels from those who can not meet the 
requested amount at the time of treatment, is the 
provision of a girl to serve as a wife.
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saldar dívidas!”) que na província de Inhambane as 
dívidas de tratamentos tradicionais são também 
saldadas com a entrega de donzelas. Não interessa se 
é filha do paciente ou do parente do paciente. O que o 
curandeiro obriga a fazer a quem não conseguir 
reunir o montante que solicitara no acto do 
tratamento é mesmo uma rapariga para servir de 
esposa.
O director da escola de Cometela, no distrito de 
Inhassoro, conta que este ano ficou sem quatro alunas 
porque os pais tiveram que as mandar para casa de 
curandeiros para pagar dívidas de trabalho, ou seja, 
do tratamento tradicional, que havia sido feito nas 
respectivas famílias. O director da escola acrescenta 
que, para além dos pagamentos relativos ao 
tratamento tradicional, as meninas são também 
usadas para pagar espíritos malignos, que estão 
convencidos de serem os responsáveis pelas doenças 
e mortes que se registam em algumas famílias.
Nessas zonas, há polícia, há ministério público, há 
juiz, há professores, administradores, governador, 
padres e pastores, há pais e mães, todo o mundo sabe 
e todo o mundo se cala.
Porque será que a polícia, ministério público, juiz, 
professores, administrador, governador, padres e 
pastores, pais e mães, todo mundo sabe e todo o 
mundo se cala, perante tamanha violação dos direitos 
humanos das crianças (meninas)? Será que todos têm 
medo das virtudes do curandeiro, não vá o diabo tecê-
las?” (Domingo, 25/09/11, p. 40)

Esta última citação mostra o quão é actual e 
preocupante o fenómeno de uso de forças espirituais 
do mal para intimidar não só as pessoas simples como 
também as que ocupam posições de chefia, 
impedindo-as do gozo pleno dos seus direitos. Esta 
situação é mais grave ainda porque a acção dos 
feiticeiros pode ser premeditada e visando obter 
benefícios económicos, tais como, mão-de-obra 
escrava e gratuita, para além da desculpa de usar as 
meninas como esposas dos espíritos que foram 
usados para fazer o trabalho nas famílias que regra 
geral também não tem dado os resultados desejados e 
nem beneficiado às famílias que são obrigadas a 
entregar as filhas como forma de pagamento.

3.2.4. Violência sexual

Dos casos relatados neste estudo, a violência sexual 
ocorre quando no meio familiar alguém força uma 
relação sexual fora do consentimento da mulher.

The Director of Cometela School in the district of 
Inhassoro said that this year four students stayed out 
of school because the parents had to send them to the 
healer´s home in order to pay the family´s debts, ie, 
the traditional treatment. The principal added that in 
addition to payments for the traditional treatment, 
girls are also used to pay off evil spirits, whom they 
believe to be responsible for the illnesses and deaths 
that take place in some families.

In these areas, there are policemen, ministries, judges, 
teachers, administrators, governors, priests and 
pastors, parents, everyone knows and yet everyone is 
silent.

Why does the police, ministries, judges, teachers, 
administrators, governors, priests, parents, everyone 
that knows and yet everyone is silent before such a 
violation of human rights of children (girls)? Could it 
be that everyone is afraid of the virtues of the 
medicine man, won´t the devil weave them? 
(Domingo, 25/09/11, p. 40)

This last quote shows how worrying the phenomenon 
of the use of spiritual forces of evil is, not only to 
intimidate ordinary people but also those who occupy 
leadership positions, preventing them from the full 
enjoyment of their rights. This situation is even worse 
because the action of the witches can be premeditated 
and to obtain economic benefits, such as slavery labor 
and free labor, beyond the excuse of using girls as 
wives to the spirits that were used to do the work in the 
respective families, that in general have also not given 
the desired results and nor benefited the families 
forced to give up their daughters as payment.

3.2.4. Sexual violence

Sexual violence occurs when a partner in the family 
forces a sexual relationship without the consent of the 
other partner. 

It happens when parents or other family members 
induce the victim into prostitution for collective 
feeding.  It also occurs in the form of early marriage or 
under the form of delivery of the victim to a healer as a 
way of payment of debts of her parents or other 
relatives.
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Acontece quando os pais ou outros familiares 
induzem a vítima à prostituição para o sustento 
coletivo. Manifesta-se igualmente sob a forma de 
casamento prematuro ou ainda sob a forma de 
entrega da vítima a um curandeiro como pagamento 
de dívidas dos progenitores ou outros parentes.
Também ocorre fora da familia, e nos vários níveis de 
relacionamentos que a mulher estabelece com os 
colegas, amigos e até com superiores hierárquicos 
sobretudo depois de ambientes festivos ou encontros 
de vária natureza.

3.2.5. Violência económica

A violência económica manifesta-se pela não 
apresentação dos rendimentos pelo parceiro, o que 
não permite à vítima saber da gestão das despesas e 
pondo-a na contingência de fazer sempre pedidos 
para quaisquer despesas familiares e pessoais. Nos 
casos em que a vítima tem rendimentos, o parceiro 
cria um clima de gestão em que a vítima gasta tudo o 
que recebe e perde o controlo das finanças 
domésticas. As aquisições em casa são sempre feitas 
pelo e a contento do parceiro. Outra manifestação 
desta violência é a recusa do pagamento de alimentos 
aos filhos em caso de separação ou divórcio. Se 
decretado pelo tribunal, o parceiro dificulta o seu 
pagamento regular pondo a vítima sempre em stress 
para a sua recepção. Nos casos descritos acima, é 
visível que este tipo de violência é patente.

3.2.6. Violência patrimonial

A violência patrimonial ocorre fundamentalmente 
em casos de viuvez, separação ou divórcio. É 
praticada, regra geral, pelo parceiro, pela família do 
parceiro e, em alguns momentos, por conhecidos. Ela 
manifesta-se por privação do acesso ao património e 
recursos familiares e, às vezes, aos recursos pessoais 
em casos de viuvez ou divórcio. Também ocorre 
quando o parceiro atribui o património adquirido em 
conjunto à amante ou aos familiares dele sem o 
consentimento da parceira (vide casos 1, 3, 4 e 5).

3.2.7. Violência social

A violência social manifesta-se através do 
isolamento da mulher, chegando a proibí-la de 
conversar com outras pessoas dentro ou fora do seu 

It also occurs outside the family and at the various 
levels of relationships that the woman has with 
colleagues, friends and even with superiors especially 
after festive environments or meetings of various 
kinds.

3.2.5. Economic violence

The economic violence is manifested by the non-
declaration of income by the partner, which does not 
allow the victim to know the family management and 
always puts her in the contingency of making requests 
for any personal and family expenses. In cases where 
the victim has income, the partner creates an 
environment of management in which the victim 
spends whatever she receives and loses control of the 
household finances. Acquisitions are often made at 
home by the satisfaction of the partner. Another 
manifestation of this violence is the refusal to pay 
food allowances of the children in cases of separation 
or divorce. If enacted by the court, the partner hinders 
his regular payment thereby always putting the victim 
under stress due to its reception. In the cases described 
above, it is seen that this type of violence is evident. 

3.2.6. Patrimonial Violence

Patrimonial violence occurs mainly in cases of 
widowhood, separation or divorce. It is practised 
generally by the partner, the partner's family and, 
sometimes, by acquaintances. It manifests itself by 
the deprivation to access their heritage and family 
resources and, sometimes, the personal assets in the 
case of widowhood or divorce. It also occurs when the 
partner assigns the assets acquired in conjunction to 
his lover or relatives without the consent of the other 
partner (see cases 1, 3, 4 and 5).

3.2.7. Social violence

Social violence is manifested through the isolation of 
women, forbidding her from talking to people outside 
her home, including preventing her from receiving or 
socializing with members of her family of origin (See 
cases 1, 2 and 4). 

3.2.8 Discussion of forms of 
violence

As the examples above illustrate, the violence makes 
the victim to fear for her physical integrity, it forces 

35



lar, incluindo impedí-la de receber ou conviver com 
os membros da sua família de origem (vide casos 1, 2 
e 4).

3.2.8. Discussão das formas de 
violência
Como os exemplos acima ilustram, a violência leva a 
vítima a recear pela sua integridade física, força-a a 
abandonar o lar, a abdicar do património construído 
na vigência do casamento e a recear pela estabilidade 
dos filhos. 

A efectivação de algumas formas de violência contra 
a mulher, particularmente a psicológica e a espiritual, 
nem sempre está directamente ligada ao nível de 
instrução da mulher e muito menos à sua capacidade 
individual de geração de recursos. Como mostram os 
exemplos acima, todas as formas de violência 
afectam mulheres de vários extractos sociais e com 
vários níveis de instrução. Muitas vezes, a 
efectivação da violência está ligada à capacidade que 
a mulher tem do uso dos mecanismos institucionais 
de administração da justiça formal e comunitária, 
bem como de outros mecanismos sociais de 
protecção de direitos. 

Concorre ainda para a materialização de algumas 
destas formas de violência, o envolvimento de outras 
mulheres no uso de algumas práticas de violência 
contra a mulher e os padrões de estabilidade 
económica e social da família de origem da mulher 
para desafiar essas práticas de violência.

A violência espiritual, ocorrendo no local de 
trabalho, visa reduzir senão mesmo anular a 
competitividade da vítima. Esta forma de violência 
cria insegurança e incerteza na vítima, destruindo a 
sua auto-estima o que por vezes gera nela a 
necessidade de se apoiar em alguém-“protector”, o 
que acaba fragilizando a vítima, deixando-a 
vulnerável às tentativas de assédio perpetrado pelos 
superiores hierárquicos e restantes colegas. Esta 
violência tem uma característica especial por criar 
uma grande pressão na vítima e parece não ter espaço 
institucional apropriado para o seu tratamento, 
sobretudo porque na lei não está prevista.

De salientar, que devido às crenças tradicionais, a 
violência causada por espirítos afecta algumas 
famílias moçambicanas, tanto de alta, como de média 
ou baixa rendas. Por causa do papel subalterno 
reservado à mulher culturalmente, há casos de 
homens que usam a mulher, particularmente esposa, 
filhas e irmãs, para pagar dívidas obscuras, o que 

her to leave home, to abandon the patrimony built 
during the marriage and fear for the stability of the 
children.

The implementation of some forms of violence 
against women, particularly the psychological and 
spiritual, is not always directly linked to the level of 
education of women, much less the individual's 
ability to generate funds. As the examples above 
demonstrate, all forms of violence affect women from 
various social strata and with various levels of 
education. Often, the effectiveness of violence is 
linked to the ability that women have for the use of 
institutional mechanisms for formal administration 
of justice and community as well as other social 
mechanisms of right´s protection.    

The materialization of some of these forms of 
violence are brought about by the involvement of 
other women in the use of some practices of violence 
against other women thus economic patterns and 
social stability of the family of origin of the women 
should challenge these practices of violence.

The spiritual violence, occurring in the workplace 
aims to reduce or to nullify the competitiveness of the 
victim. This form of violence creates insecurity and 
uncertainty on the victim, destroying her self-esteem, 
which creates on her the need to rely on someone 
“protector”, which ends up forcing the victim to 
engage emotionally with superiors or other workers 
to ensure employment. Theses cases can take forms 
of sexual harassment and intimidation. This violence 
has a special feature for creating great pressure on the 
victim and seems not to have the institutional space 
appropriate for its treatment, especially because it's 
not predicted in the law.  

Note that due to traditional beliefs, the violence 
caused by spirits affects some Mozambican families, 
both from high, medium and low incomes, and 
because of the culturally subordinate role of women, 
there are cases of men who use women, particularly 
their wife, daughters and sisters to pay unknown 
debts without their consent, which violates the human 
rights of women. There are cases where the wife is 
returned to her parent's home under the disguise that 
she is possessed by spirits of her family of origin even 
with the assumption that these spirits are from the 
partner´s family.
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viola os direitos humanos das mulheres. Tratando-se 
de esposa, há casos em que ela é devolvida para casa 
de seus pais sob o pretexto de ela estar possuída por 
espíritos de sua família de origem mesmo havendo 
suposição de que os espíritos malignos sejam da 
família do parceiro.

3.3 Principais praticantes da 
violência contra a mulher em 
Moçambique

Dos entrevistados, constatou-se que os principais 
praticantes da VCM são os parceiros, a sogra, os 
cunhados, as rivais e os curandeiros. 

Estudos realizados na área da violência contra a 
mulher em Moçambique e noutros países apontam 
como principais praticantes da violência – 
particularmente as violências física e sexual:

1. os parceiros (marido ou namorado). Por 
exemplo, dados revelados pelo Ministério da 
Mulher e da Acção Social (2005), num 
inquérito realizado em 2004, indicam que os 
parceiros da mulher (marido ou namorado), 
quer actuais quer antigos, são os principais 
praticantes da violência contra a mulher. O 
estudo revelou que os então parceiros da 
mulher tinham estado a praticar 14,8% de 
actos de violência que perduraram um ano, 
22,5% para os últimos 5 anos e 25,6% por 
toda a vida.

2. não-parceiros ('amigo ou conhecido' ou 
'estranho ou desconhecido').. De acordo com 
o mesmo inquérito, o “amigo ou conhecido” 
tinha estado a practicar 3,4% da violência 
nos últimos 12 meses, 6,5% nos últimos 5 
anos e 8,8% durante toda a vida. O “estranho 
ou desconhecido” também apresentou 
percentagens variadas: 2,2% nos últimos 12 
meses, 5,4% nos últimos 5 anos e 8% por 
toda a vida.

Conforme estas estatísticas mostram, normalmente, 
o esposo/parceiro/companheiro ou o progenitor, 
homens que mantêm uma relação de parentesco e de 
proximidade directa com as suas vítimas, são os 
principais praticantes da violência contra a mulher. 
Na verdade, estes dados mostram que a forma mais 
inquietante de violência contra a mulher é a que tem 
lugar no lar, espaço que deveria ser, por natureza, de 
amor e de alegria. O lar, no lugar de um abrigo de paz, 
torna-se assim num lugar de terror, um palco onde 
são praticadas as maiores brutalidades a coberto das 

3.3. Main perpetrators of violence 
against women in Mozambique

From the interviewees, it was found that the main 
perpetrators of the VAW are the partners, mother-in-
law, brother-in-laws, rivals and the healers.

Studies on violence against women in Mozambique 
and other countries indicate as the main perpetrators 
of violence – particularly the physical and sexual 
violences:

1. The partners (husband or boyfriend). For 
example, data figures revealed by the 
Ministry of Women for Social Action (2005), 
a survey conducted in 2004 indicate that the 
women's partners (husband or boyfriend), 
either current or former, are the main 
perpetrators of violence against the women. 
The study revealed that the then partners of 
women had been practising 14.8% of 
violence acts that lasted one year, 22, 5% 
lasted  the recent 5 years and 25, 6% for all 
lifetime.

2. Non-partners (“friend or acquaintance 'or' 
strange or unknown')… According to the 
same survey, the “friend or acquaintance” 
had been practicing 3,4% of violence in 
recent 12 months, 6,5% in the recent 5 years 
and 8,8% for a lifetime. The “strange or 
unknown” also had varying percentages: 
2.2% in the last 12 months, 5.4% in the last 5 
years and 8% for lifetime.

As these statistics show, usually the husband (with or 
without official registration record), the boyfriend or 
the parent, men who have a kinship and closeness 
with their direct victims, are the main perpetrators of 
violence against women. Indeed, these data show that 
the most disturbing way of violence against the 
women is when occurring in the home space that 
should be, by nature, a place of love and joy. The 
home, instead of being a shelter of peace, thus, 
becomes a place of terror, a stage where the greatest 
brutalities are committed under the cover of 
household and private boundaries of complicity 
“involuntary” of society and governments, resulting 
from the inability to find effective ways of 
intervention. Because this type of violence is 
committed within the walls of the home, and also 
because of the victim's silence and complicity of the 
society, the public image of the individual performing 
it seems, in many cases, such as an exemplary citizen 
above any suspicion.
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fronteiras privadas do lar e da cumplicidade 
“involuntária” da sociedade e dos governos, 
resultante da incapacidade de encontrar formas 
eficazes de intervenção. Porque este tipo de violência 
é praticado dentro das paredes do lar, e ainda devido 
ao silêncio da vítima e a cumplicidade da sociedade, a 
imagem pública do indivíduo que a pratica aparece, 
em numerosos casos, como a de um cidadão 
exemplar, acima de qualquer suspeita.

3.4 Causas da violência contra a 
mulher em Moçambique

A causa principal da violência contra a mulher é a 
relação de poder na sociedade, que confere ao homem 
“o direito” de abusar da sua parceira, bem como a 
crença de que o homem é fisicamente mais forte que a 
mulher, facto que legitima o uso de actos de violência 
sem o receio de uma resposta por parte da vítima.

Na verdade, apesar de os entrevistados terem 
indicado como causas principais da VCM o ciúme, a 
inveja, o alcoolismo, consumo de drogas, a 
impotência sexual, o desemprego, o stress social e as 
perturbações mentais, estes são factores que agravam 
as atitudes de violência contra a mulher, se 
atendermos que a mulher por natureza é mais 
ciumenta e raramente agride o seu parceiro. 

Estudos efectuados por Martins e Carvalho (2006) e 
Neumann (2000) confirmam os achados do presente 
estudo relativamente às consideradas causas das 
violências física e sexual praticadas pelos maridos ou 
namorados. Na perspectiva das vítimas, têm sido 
mais citados o ciúme, o alcoolismo e a 
toxicodependência. Também surgem como causas 
que podem facilitar a prática da violência o 
desemprego, o stress social, o sistema de valores das 
sociedades, perturbações mentais, etc. Martins e 
Carvalho (2006) fazem referência a vários estudos 
que mostram uma relação evidente entre o consumo 
excessivo do álcool e a prática de violência. Eles não 
defendem claramente a ideia de que o consumo de 
álcool é que desencadeia o problema, mas admitem 
que este pode estar apenas a servir de justificação. 

Na verdade, tudo indica que um determinado nível de 
consumo de alcool e a toxicodependência, bem como 
o stress social, sobretudo resultante do desemprego, 
reduzem grandemente as capacidades sexuais dos 
homens, o que lhes limita as suas intervenções 
afectivas com as parceiras, criando-lhes insegurança 

3.4. Causes of violence against 
women in Mozambique

The main causes of violence against women in 
Mozambique are the power relations in society, 
giving the men a right (unwritten) to abuse her 
partner, as well as the physical power of men, 
evidence of male superiority, which makes him to use 
these practices without the fear of a response from the 
victim.

Indeed, although interviewees have indicated as the 
main causes of VAW jealously, envy, drunkenness, 
drug use, sexual impotence, unemployment, social 
stress and mental disorders, these are factors that 
aggravate the attitudes of violence against women, 
considering that women are more jealous by nature 
and rarely harm their partner. 

Studies by Martins & Carvalho (2006) and Neumann 
(2000) confirm the findings of this study considered 
in relation to causes of physical and sexual violence 
committed by husbands or boyfriends. From the 
perspective of the victims, there have been more 
mentioned jealousy, alcoholism and drug addiction. 
Emerge also as causes that can facilitate the practice 
of violence, unemployment, social stress, the value 
system of societies, mental disorders, etc. Martins & 
Carvalho (2006) refer to several studies that show a 
clear link between excessive alcohol consumption 
and the practice of violence. They clearly do not 
advocate the idea that alcohol is triggering the 
problem, but believe that this may be just an excuse.

In fact, it seems that a certain level of alcohol 
consumption and drug addition, as well as social 
stress, mainly resulting from unemployment, greatly 
reduce sexual ability of men, so it limits their 
emotional interventions with partners, creating them 
psychological insecurity. In order to mitigate or 
overcome this insecurity, the physical violence is an 
instrument to challenge, on one hand. On the other 
hand, the excessive consumption of alcohol and 
drugs in a way at a certain stage and at times, can be 
used as a stimulant to the sexual needs of runaway, to 
his satisfaction that no longer meets the “social 
game” required by to expose the extreme of the 
animalistic need.

In difficult situation of dialogue between partners, the 
consumption of alcohol or drugs is seen as 
disinhibiting to deal with issues that disturb the 
relationship, at least from the perspective of the 
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psicologica. Como forma de mitigar ou suprir essa 
insegurança, a violência física é instrumento 
recorrível, por um lado. Por outro, o consumo 
excessivo do alcool e de certa forma de drogas, numa 
determinada fase e em determinados momentos, 
pode servir de estimulante para o descontrolo da 
necessidade sexual, que para sua satisfação já não se 
obedece ao “jogo social” exigível, por se expôr o 
extremo da necessidade animalesca.

Numa situação de dificuldade de diálogo entre os 
parceiros, o consumo do alcool ou de drogas é visto 
como desinibidor para tratar assuntos que perturbam 
a relação, pelo menos na perspectiva do praticante da 
violência, para o seu esclarecimento ou para 
vingança, impondo a sua masculinidade, assumida 
com expressão de superioridade.

.

No contexto da imposição da masculinidade, como 
expressão de superioridade, a ideia defendida por 
Martins e Carvalho (2006) é suportada ainda pelo 
facto de não existirem evidências que associem o 
alcoolismo à prática de violência exercida pelas 
mulheres contra o homem, apesar de a mulher ser 
aparentemente mais ciumenta que o homem. Assim, 
tem sido reportado o facto de muitas vezes a 
violência ser praticada por parceiros que não bebem 
ou que o fazem muito raramente. 

De facto são os sistemas educacionais e as vivências, 
pelos quais o homem ou a mulher passam, que 
condicionam os seus modelos de valores e auto-
estima, criam um padrão de complexos de 
superioridade ou de inferioridade, que trazidos à uma 
relação de casamento ou namoro, guiam a avaliação 
dos actos praticados pelo(a) parceiro (a). E isto pode 
induzir aos actos gratuitos de violência, em 
manifestação ou protecção do seu ego. Por isso, 
existem círculos onde a questão da violência 
fundamentada no ciúme tem sido desvalorizada pelo 
facto de ela ser considerada prova de afecto ou amor, 
no lugar de simplesmente condená-la por se tratar de 
um crime.

Apesar de se reconhecer globalmente os maléficios 
da violência contra a mulher e dos inúmeros esforços 
empreendidos pelos governos, pela sociedade e por 
organizações diversas, o problema da violência 
contra a mulher ainda permanece rodeado por um 
secretismo que dificulta a tomada de medidas para a 
sua prevenção e combate. Este fenómeno levanta 

perpetrators of violence, for his enlightenment or 
revenge by imposing his masculinity, assumed with 
an expression of superiority. 

In the context of the imposition of masculinity as an 
expression of superiority, the idea advocated by 
Martin & Chapman (2006) is still supported for the 
fact that there is no evidence linking alcoholism to the 
practice of violence by women against men, although 
women seemingly are more jealous than man. Thus it 
has been reported that many times the violence is 
perpetrated by partners who do not drink or do it very 
seldom.

In fact are the educational systems and experiences, 
by which a man or woman undergo, which determine 
their models of values and self-esteem, and these 
create a pattern of complexes of superiority or 
inferioriority, which when brought to a marriage or 
dating relationship, can guide the evaluation of acts 
done by the partner. And this can lead to free acts of 
violence in a manifestation or protection of his ego. 
Therefore, there are circles where the issue of 
violence based on jealous has been devaluated by the 
fact that it is considered as proof of affection or love, 
rather than simply condemning it because of being a 
crime.

Although it is recognized globally the deeds of 
violence against women and the various efforts 
undertook by governments, the society and by several 
organizations, the problem of violence against 
women is still surrounded by secrecy, which makes it 
difficult to take measures for its prevention and 
combat. This phenomenon raises several questions: 
why is silent woman victim of violence? Why the 
victims are still living with their executioners? Why 
the society and the government become complicit, 
even if unintentional, of a crime so heidous?

Lopes (2000) and DataSenado (2009) discuss some 
issues that contribute to this undesirable situation:

l One of the main reasons is that victims do not 
talk about this problem. The silence of 
victims results from the complicity, even 
involuntary, from neighbours and relatives, 
who pretend that have not seen, have not 
heard anything about it, in obedience to the 
old adage: “in one couple fighting none must 
put in the spoon.” Any third party 
intervention is generally assumed to be 
interference in the private affairs of the 
couple additionally as an offending 
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várias questões: Porque se cala a mulher vítima de 
violência? Porque as vítimas continuam vivendo 
junto do seu carrasco? Porque é que a sociedade e o 
Estado se tornam cúmplices, mesmo que 
involuntários, de um crime tão hediondo?

Lopes (2000) e Data Senado (2009) abordam algumas 
questões que contribuem para esta situação 
indesejável:

l Uma das razões primordiais é o facto de as 
vítimas não falarem sobre o problema. O 
silêncio por parte das vítimas resulta da 
cumplicidade, mesmo que involuntária, de 
vizinhos e familiares, que fingem que não 
viram, não ouviram nada sobre o assunto, em 
obediência ao velho ditado: “Em briga de 
casal ninguém deve meter a colher”. 
Qualquer tipo de intervenção de terceiros é 
regra geral assumido como interferencia nos 
assuntos particulares do casal e 
adicionalmente atentatória aos habitos 
culturais e tradicionais. Na falta de 
testemunhas que tenham a coragem de 
testemunhar tais actos, a vítima não se sente 
encorajada para denunciar o agressor.

l Por outro lado, as mulheres são ainda 
frequentemente educadas na ideia de que 
preservar o casamento a todo o custo, o 
cuidar da casa, ter e cuidar os filhos, cuidar 
do marido, são atributos defilha, mãe e 
esposa ideal e consubstanciam o seu destino 
natural. Quando surgem problemas de 
violência na vida do casal, a própria família 
da vítima adopta, muitas vezes, uma atitude 
que não encoraja a vítima a abrir-se para falar 
do seu problema, fazendo com que ela se 
sinta culpada e não vítima. Muitas vezes, é a 
própria família que pede a vítima para se 
sacrificar como forma de “salvar” o seu 
casamento e a honra da família (Artur & 
Mejia 2006). A par disto, a religiosidade das 
familias e particularmente das mulheres com 
a propalada pratica de perdão contribui para a 
manutencão da violência contra a mulher.

l O agressor, apesar de praticar estes actos de 
violência de forma consciente, não pretende 
se expôr perante a sociedade e brutaliza ainda 
mais as suas vítimas para que não apresentem 
queixa ou, a retirem caso já a tenham 
apresentado, (tendo em conta que o Estudo 
abrange um período anterior ao da entrada 
em vigor da Lei 29/2010 que consagra a 
violência contra a mulher como crime 
público). Quando isto sucede, esta 
impunidade ou perdão tácito do agressor 
contribui para motivar o agressor a repetir e 
perpetuar tais actos.

temptation to the cultural habits and 
traditions. In the absence of witnesses who in 
addition have the courage to witness such 
acts, the victim will not be encouraged to 
denounce the offender.

l On the other hand, women are still often 
brought up the idea to preserve their marriage 
at all costs, to keep the house, to have 
children and to take care of them, to take care 
of their husbands, these are attributes of ideal 
daughter, mother and wife, and embody her 
ideal nature destiny. When there come about 
problems of violence in couple life, the own 
victim's family adopts often, an attitude that 
does not encourage the victim to open up to 
talk about her problem, making her feeling 
guilty and not as the victim.  Often, her 
family asks the victim to sacrifice herself in 
order to “save” her marriage and family 
honour (Arthur & Mejia 2006). Alongside 
this, the religiosity of the families and 
particularly women with the purported 
practice of forgiveness contributes to the 
maintenance of violence against women.

l The attacker, though he performs these acts 
of violence in a conscious way, he is not 
intended to be exposed to society and further 
brutalizes her victim for not to lodge a 
complaint or withdraw the complaint if they 
have already presented it. When this happens, 
this impunity or implied forgiveness of the 
perpetrator helps to motivate the offender to 
repeat and perpetuate such acts.

l The slowness of the courts and other services 
make it difficult to offer quick help to the 
victims, who often have to continue to live 
with their abusers during the activated course 
of proceedings with the lodged complaint. 
During this time, the victim or people close 
end up living under the threat of the assailant 
and may cause the victims to give up the 
initiated process to inhibit or to complain for 
not believing in justice, and organs 
responsible for their safety.

l In a society characterized by inequality of 
opportunities and where men have more 
opportunities, one should not underestimate 
the weight of economic dependence. This 
means that instead of leaving the abuser, the 
woman, who has nowhere to go and can not 
afford to feed herself nor her children, is 
forced to return to her abuser and avoid filing 
any complaint against him. The return to her 
parent's home becomes difficult, even when 
the parents have the minimum conditions to 
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l A morosidade dos tribunais e outros serviços 
dificulta a oferta de uma ajuda rápida às 
vítimas, que muitas vezes têm de continuar a 
conviver com os seus agressores enquanto 
decorre a tramitação do processo activado 
com a queixa apresentada. Durante este 
tempo, a vítima ou pessoas próximas acabam 
vivendo sob ameaça do agressor e pode fazer 
com que as vítimas desistam do processo 
iniciado ou se inibam de apresentar queixa 
por não acreditarem na justiça e nos orgãos 
responsáveis pela sua segurança;

Numa sociedade caracterizada por desigualdades de 
oportunidades e onde o homem tem maiores 
possibilidades, não se deve menosprezar o peso da 
dependência económica. Esta faz com que ao invés de 
abandonar o agressor, a mulher que não tem para onde 
ir e não tem recursos para sustentar a si e seus filhos 
seja obrigada a regressar para junto do seu agressor, 
evitando qualquer queixa contra o mesmo. O regresso 
à casa dos seus progenitores torna-se difícil, mesmo 
quando os progenitores dispõem de condições 
mínimas para acolher a vítima, pelo facto de o 
abandono do lar ser tratado em algumas famílias 
como um acto de desonra para a família.

Outro aspecto que contribui para a violência contra a 
mulher é a conjuntura do estabelecimento e da 
manutenção da relação familiar e afectiva que a 
mulher estabelece com os parceiros, ou uma relação 
que pode ter implicações afectivas com os não 
parceiros, sob forma de consentimento ou abuso. Na 
verdade, quando a mulher à revelia da família de 
origem ou do casamento estabelece “amizades 
ocultas” como refúgio da disciplina ou contigências 
familiares, ela torna-se vulnerável para estes amigos, 
consentindo uma relação de afecto ou correndo o 
risco de ser abusada.

Quando vista como resultado de uma construção 
social, a violência contra a mulher é tratada como 
resultado de um processo onde a mulher é ensinada a 
aceitá-la como um fenómeno normal. Isto indica que 
a violência contra a mulher é legitimada ao longo da 
história pela diferença de papéis instituidos 
socialmente aos homens e às mulheres (Fonseca & 
Lucas 2006; Lopes 2000; Ritt 2008). Neste contexto, 
estas diferenças nunca são assumidasdentro de um 
quadro de complementaridade social, mas sim de 
subalternização social da mulher.É esta diferença de 
papéis que para a sua manutenção, condiciona-se os 
investimentos familiares, sociais e até políticos do 
acesso da mulher à escola. Isto significa que este 
cenário de violência pode ser invertido, desde que 
sejam conhecidas as suas causas e se trabalhe no 

accommodate the victim, because the 
abandonment of the home is treated in some 
families as an act of dishonour to the family.

Another aspect that contributes to violence against 
women is the conjecture of the establishment and 
maintenance of the family and emotional relationship 
that women establish with their partners, or a 
relationship that may have affective implications 
with non-partners under the form of consent or abuse. 
In fact, when women establish “hidden friendships” 
without the consent of the family of origin or 
marriage as a refuge from family discipline or 
contingencies, they become vulnerable to these 
friends, consenting to a relationship of affection or 
running the risk of being abused.

When seen as a result of social construction, violence 
against women is treated as a result of a process 
whereby women are taught to accept it as a normal 
phenomenon. This indicates that violence against 
women has been legitimized throughout history by 
different roles socially instituted to men and women 
(Fonseca & Lucas 2006; Lopes 2000; Ritt 2008). In 
this context, these differences are not taken in account 
within a social framework of complementarities, but 
indeed the social subordination of women. It is this 
difference in roles that for its maintenance, is 
conditioned by family and social investments and 
even political women's access to school. It means that 
this scenary of violence can be reversed, as longer as 
its cases are known and we work in order to sensitize 
citizens to be guided by other type of behaviours. This 
reversal can occur either through formal educational 
activities but also through repressive actions of State, 
who must defend the integrity of it´s citizens, in this 
particular case, of women.

Violence against women often affects her health, 
physical, psychological and moral integrity and can 
easily lead to murder. It is a phenomenon that occurs 
in all countries and all social classes, something that 
contradicts the thought that the determinants of 
violence against women are social inequalities, the 
belief that it is the result of a culture of poverty or of 
low education, and racial prejudice that seems to exist 
in one´s interpretation in some multiracial societies 
(Blay 2005; Martin & Chapman 2006; Neumann, 
2000).

It is a complex phenomenon, whose causes are 
multiple, which do not fit in a single linearization 
effort of the problem. Due to its multifaceted 
character, its study and interventions for its solutions 
require the integration of knowledge from different 
spheres and effective relationship between different 
sectors namely health, public safety, justice, labour 
and the civil society organizations (Gomes et al., 
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sentido de se sensibilizar o cidadão a pautar por outro 
tipo de comportamento. Esta inversão pode ocorrer 
tanto através de acções educativas como também 
através de acções repressoras do Estado, a quem cabe 
defender a integridade dos seus cidadãos, neste caso 
particular, das mulheres.

A violência contra a mulher afecta a sua saúde, sua 
integridade física, psicológica e moral e pode levar 
facilmente ao assassinato. É um fenómeno que 
ocorre em todos os países e em todas as classes 
sociais, aspecto que contraria o pensamento de que os 
factores determinantes da violência contra a mulher 
são as desigualdades sociais, a crença de que ela é o 
resultado de uma cultura de pobreza ou da baixa 
escolaridade, assim como o preconceito rácico que 
parece existir na sua interpretação em algumas 
sociedades multiraciais (Blay 2005; Martins & 
Carvalho 2006; Neumann 2000).

Ela é um fenómeno complexo, cujas causas são 
múltiplas, que não cabem num simples esforço de 
linearização do problema. Face ao seu carácter 
multifacetado, o seu estudo e as intervenções para a 
sua solução exigem a integração de conhecimentos 
de diferentes disciplinas e a articulação efectiva entre 
diferentes sectores, nomeademente a saúde, 
segurança pública, justiça, trabalho e organizações 
da sociedade civil (Gomes et al., 2008; Envall & 
Eriksson 2006). A abordagem compartimentada 
fazcom que se trate, por exemplo, as lesões e feridas 
resultantes do acto de violência sem se olhar para as 
causas e nem para os outros efeitos que esta violência 
causa e que afectam a vítima (Artur & Mejia 2006).

De acordo com alguns autores, o ser humano nasce 
com predisposição para a violência, mas também 
para a compaixão. Estes autores defendem que a 
violência parece ser uma caraterística intrínseca do 
ser humano e está normalmente associada à luta pela 
sobrevivência. Ela atinge contudo níveis alarmantes 
e preocupantes quando passa a ser exercida mesmo 
quando o ser humano não está ameaçado, ou quando 
não se coloca a necessidade de autodefesa (Seixas 
2007). É esta crueldade que alguns seres humanos 
mostram, que torna o ser humano diferente até dos 
animais, cujas lutas são praticadas no âmbito da 
sobrevivência e não da crueldade.

Assim as sementes da violência contra a mulher 
surgem, muitas vezes, nos primeiros anos de vida, 
são cultivadas na infância e começam a dar frutos 
malignos ainda na adolescência. Esta violência pode 
ser exacerbada por crueldades sofridas, 

2008; Envall & Eriksson 2006). The 
compartmentalized approach looks at, for example, 
injuries and wounds resulting from the act of violence 
without looking at the causes that affect the victim 
(Arthur & Mejia 2006).

According to some authors, the human being is born 
with a predisposition to violence, but also for 
compassion. These authors argue that violence seems 
to be an intrinsic feature of human beings and is often 
associated with the struggle for survival. However, it 
can reach alarming and worrying levels even when 
the human being is not threaten, or when there is need 
for self-defence (Seixas 2007). It is this cruelty that 
some human beings show, that makes up humans 
different from animals, whose struggles are practised 
in scope of survival and not of cruelty.

Thus, the seeds of violence against women often arise 
in the first years of life, are cultivated in childhood 
and starting to pay off evil in teenage years. This 
violence may be exacerbated by suffered cruelties, 
witnessed or learned untill it becomes a part of the 
adult character. The explanation on the formation of 
personalities, trends and peaceful or violent 
behaviour in humans is still subject of much 
controversy among experts in the field of human 
behaviour, which face the difficulty of separating the 
effect of the generic aspect from the effect of social 
influence in violence.

Despite the advances registered in the history of 
human civilization, that manifest in the considerable 
progress achieved in the legislative area; in the 
numerous international conventions and instruments 
ratified by different countries; in the establishment of 
institutions for women care and even behavioural 
change that is noticed; where women are no longer 
seen as property of men in many nations, acts of 
violence against women still reach alarming numbers 
(Seixas 2007). This contradiction between the 
progress and the increase of violence against women 
is seen as a defeat of the civilization and culture, 
which announces the introduction of values and 
principles for a healthy living society, but is unable to 
perform it (Castro 2005 in Martin & Chapman 2006).

These acts of violence meet a fertile ground for its 
existence, in society, of a culture of discriminatory 
stereotypes with models of masculinity and 
femininity which assign to women a docile role, 
subservient and of reproduction, while the men are 
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testemunhadas ou aprendidas até fazerem parte do 
carácter do adulto. A explicação sobre a formação das 
personalidades e as tendências e comportamentos 
pacíficos ou violentos nos seres humanos ainda é alvo 
de muita controvérsia entre os especialistas na área de 
comportamento humano, face à dificuldade de 
separar o efeito dos aspectos genéticos do efeito da 
influência social na violência. 

Apesar dos avanços registados na história da 
civilização humana, que se traduzem nos progressos 
consideráveis alcançados na área legislativa, nos 
inúmeros instrumentos e convenções internacionais 
ratificados pelos diferentes países, na criação de 
instituições para o atendimento da mulher e até 
mesmo na mudança comportamental que se nota, 
onde a mulher já não é vista como propriedade do 
homem num grande número de nações, os actos de 
violência contra a mulher ainda atingem números 
alarmantes (Seixas 2007). Esta contradição entre os 
progressos alcançados e o aumento do número de 
actos de violência contra a mulher é vista como uma 
derrota da civilização e da cultura, que anuncia a 
introdução de valores e princípios para uma vivência 
sã na sociedade, mas não os consegue realizar (Castro 
2005 citada por Martins & Carvalho 2006).

Estes actos de violência encontram um campo fértil 
face a existência, na sociedade, de uma cultura de 
estereótipos discriminatórios com modelos de 
masculinidade e feminilidade que atribuem à mulher 
um papel dócil, subserviente e de reprodução, 
enquanto ao homem são atríbuidas características de 
virilidade e violência, com papéis e funções 
superiores que o permitem ditar normas de 
comportamento e ajuizar sobre a aplicação correcta 
dessas normas. A não obediência pela mulher dos 
valores patriarcais a ela impostos, resvala facilmente 
para situações de insultos, espancamentos, estupros e 
homicídios praticados pelo homem que, face à 
situação de aparente desobediência, se acha no dever 
de corrigir os comportamentos “não dignos” da 
mulher. O agressor e a sua família interpretam a 
denúncia como um atentado à ordem familiar e à 
autoridade do chefe de família (agressor), 
comportamento que surge como reflexo da ordem 
social dominante (Artur & Mejia 2006).

Por outro lado, os media e alguns órgãos de soberania 
do Estado também têm contribuido para a reprodução 
destes comportamentos de violência do homem sobre 
a mulher.Os mediapropagam estes estereótipos 
discriminatórios através dos seus programas de 
publicidade e outros, com um impacto fortemente 

assigned characteristics of masculinity and violence 
with roles and functions that allow him to dictate 
higher standards of behaviour and judge on the 
correct application of these standards. The non-
compliance by women of patriarchal values imposed 
on her, slips easily into situations of insults, beatings, 
rape and murder committed by the men who, within 
the situation of apparent disobedience, find 
themselves obliged to correct the behaviour “not 
worthy” of the women. The assailant and his family 
interpret the complaint as an attack on the family 
order and authority of the householder (the 
aggressor), a behaviour that arises as a reflection of 
the prevailing social order (Arthur & Meija 2006).

On the other hand, the media and some organs of state 
sovereignty have also contributed to the reproduction 
of these acts of violence of men over women. The 
media transmit these discriminatory stereotypes 
through their advertising programmes and other, with 
a strong negative impact on children and young 
people whose personalities are still in formation. The 
media can grant a public service that is very valuable 
in preventing and combating violence against 
women, disseminating accurate information, 
promoting public awareness and encouraging victims 
to speak openly about their problems without being 
attacked by a feeling of shame or guilt (Lopes 2000).

Despite what is described here, we can say that 
Mozambique is not completely a traditional society, 
as one can see in some activities already executed or 
others in progress (Arthur & Mejia 2006; FIDH-
LDH, 2007). Thus, the issue of violence against 
women in Mozambique is influenced by practices 
associated with some cultural aspects, such as:

l Disputes over the children´s custody;
l Disputes over the ownership of the property 

of the spouses;
l Rites of purification of the widower soon 

after the death of her partner;
l Early marriage and subsequent abandonment 

of school by young teenagers, etc. 
Even knowing that some of these practices may have 
had in the past, a philosophical origin and social 
acceptance, which aimed to protect some actors in 
this process, nowadays some people practice these 
with the aim of taking advantage of certain situations.

Mozambique is a country that is based on principles 
of democracy and has a Constitution which clearly 
establishes equality between men and women and 
prohibits any discrimination against women. The 
evidences of that commitment are the following facts:

l Mozambique is signatory to several 
international declarations and conventions 
that prohibit violence against women;
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negativo nas crianças e nos jovens cuja personalidade 
se encontra ainda em formação. Os meios de 
comunicação social podem prestar um serviço 
público muito útil na prevenção e repressão de casos 
de violência contra a mulher, difundindo informação 
correcta, sensibilizando a opinião pública e 
encorajando as vítimas a falar abertamente sobre os 
seus problemas sem serem assaltadas por um 
sentimento de vergonha ou culpa (Lopes 2000).

Apesar do que aqui é descrito, pode-se afirmar que 
Moçambique não é uma sociedade completamente 
tradicional, como se pode ver de algumas acções 
realizadas ou em curso (Artur e Mejia 2006; FIDH-
LDH, 2007). Assim, a questão da violência contra a 
mulher em Moçambique é influenciada por práticas 
ligadas à alguns aspectos culturais, como:

l as disputas sobre a guarda dos filhos;
l as disputas pela pertença dos bens do casal;
l os ritos de purificação da viúva logo após a 

morte do parceiro;
l os casamentos prematuros e o consequente 

abandono da escola por adolescentes; etc.
Mesmo aceitando que algumas destas práticas 
possam ter tido, no passado, uma origem filosófica e 
social aceitável, que visava proteger alguns actores 
deste processo, hoje, alguns praticam-nas apenas 
com o fim de tirar proveito de determinadas 
situações.

Moçambique é um Estado baseado em princípios de 
democracia e tem uma Constituição que estabelece 
claramente a igualdade entre homens e mulheres e 
proíbe qualquer tipo de discriminação contra a 
mulher. São provas desse cometimento, os factos 
seguintes:

l Moçambique é signatário de várias 
convenções e declarações internacionais 
que proibem actos de violência contra a 
mulher;

l Moçambique tem um Ministério que lida 
com questões da Mulher, o Ministério da 
Mulher e da Acção Social, que elaborou em 
2002 um Plano de Acção para Combater a 
Violência Contra as Mulheres e Crianças;

l O Ministério do Interior tem em 
funcionamento Secções e Gabinetes de 
Atendimento à Mulher e à Criança que 
garantem o atendimento situados dentro das 
esquadras da polícia, para atender as vítimas 
de violência. Estes Gabinetes de 
Atendimento estão actualmente a funcionar 
em todos os distritos (Artur & Mejia 2006);

l

Women issues, the Ministry of Women and 
Social Action, which in the year 2002 drew 
up an Action Plan to Combat Violence 
Against Women and Children;

l The Ministry of Home Affairs has in 
operation Care Offices for Women and 
Children located inside police stations to 
assist the victims of violence. These Care 
Offices are currently operating in all the 
districts (Arthur & Mejia 2006);

l In the year 2007 the Office of Parliamentary 
Women was created, formed by women who 
have the distinction to have links with 
citizens and various organizations of civil 
society and at the same time, the possibility 
to influence at the highest level, the 
introduction of polices and legislation 
aiming to protect women and promote their 
participation in the development process of 
the Mozambican nation;

l Mozambique adopted on July 22nd, year 
2009, among various criticism, the Law of 
Violence against Women. The opinions 
against the adoption of the Law used as 
arguments are the following: the mismatches 
of the law in relation to the Mozambican 
reality; the fact that this law contributes to 
the destabilization of the families; its nullity 
as people think that the victims would still 
not denounce their abusers. Some people 
argued for the maintenance of polygamy and 
some practices such as genital mutilation. 

Despite all this uproar, the Parliament approved the 
Law with some tweaks, as a way to make it more 
inclusive and non discriminatory. To show the 
commitment of the government against violence 
practiced in the family, this law predicts severe 
penalties to their offenders.

Despite meaningful progress achieved on the 
legislation area, there are still many obstacles in 
dealing with cases of violence against women. This 
results, in part, from the problems diagnosed by 
Arthur & Mejia (2006) and FIDH-LDH (2007) 
namely:

l Limited access to justice, especially in rural 
areas where some of these problems are 
eventually resolved on the basis of 
customary law;

l Malfunctioning of the various services 
responsible for the care offices for women 
that are victim of violence;

l Ignorance, more or less generalized, from 
women regarding the rights that focus on 
them, which is a phenomenon caused by still 
high levels of illiteracy that are registered;

l The scanty human, material and financial 
resources allocated to the services that deal 

Mozambique has a Ministry that deals with 
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l

Parlamentar, formado por mulheres 
parlamentares que têm a particularidade de 
ter ligações com os cidadãos e com 
organizações diversas da sociedade civil e, 
ao mesmo tempo, a possibilidade de 
influenciar, ao mais alto nível, a introdução 
de políticas e legislação visando proteger a 
mulher e promover a sua participação no 
processo de desenvolvimento da nação 
moçambicana;

l Moçambique aprovou em 22 de Julho de 
2009, no meio de muitas críticas, aprovou a 
Lei sobre a Violência Doméstica praticada 
contra a Mulher. As opiniões contra a 
aprovação da lei usavam como argumentos: 
o desajuste da lei em relação à realidade 
moçambicana, o facto de esta lei contribuir 
para a desestabilização das famílias, a sua 
nulidade por acharem que as vítimas 
continuariam a não denunciar os seus 
agressores. Algumas vozes defendiam a 
manutenção da poligamia e algumas práticas 
como a mutilação genital. 

Apesar de todo este alvoroço a Assembleia da 
República aprovou a lei com alguns ajustes, como 
forma de torná-la mais abrangente e não 
discriminatória. De mostrar o cometimento do 
governo contra a violência praticada na família, esta 
lei prevê penas graves para os seus infractores.

Apesar dos progressos significativos alcançados na 
área de legislação notam-se ainda muitos entraves no 
tratamento de casos de violência contra a mulher. Isto 
resulta, em parte, dos problemas diagnosticados por 
Artur & Mejia (2006) e FIDH-LDH (2007) 
nomeadamente:

l o acesso limitado à justiça, especialmente 
nas zonas rurais onde parte destes problemas 
acabam sendo resolvidos com base no direito 
costumeiro;

l o funcionamento deficiente dos diferentes 
serviços responsáveis pelo atendimento da 
mulher vítima de violência;

l o desconhecimento, mais ou menos 
generalizado, por parte das mulheres dos 
direitos que as assistem, fenómeno causado 
pelos níveis de analfabetismo ainda elevados 
que se registam;

l os exíguos recursos humanos, materiais e 
financeiros alocados aos serviços que lidam 
com a violência contra a mulher, aspecto que 
tem afectado negativamente a qualidade dos 
serviços que estas instituições prestam.

Adicionam-se à esta lista, aslimitaçóesinstitucionais 
no tratamento da violência psicológica e sobretudo a 
vertente espiritual, com o sistema de provas que o 
direito formal exige.

Foi criado em 2007 o Gabinete da Mulher with violence against women, is an aspect 
which has negatively affected the quality of 
services that these institutions grant;

Added to this list, are the institutional constraints in 
the treatment of psychological violence and 
especially the spiritual aspect, with a proof system 
that the formal law requires.
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Capítulo 4.
Resultados da Pesquisa 

Custos sociais e económicos 
da violência contra a mulher 

em Moçambique

4.1 Custos sociais da violência 
contra a mulher

Foram descritos como principais custos sociais da 
VCM: 

l o não exercício das actividades diárias;
l a baixa produtividade no mercado de 

trabalho;
l o baixo rendimento escolar dos filhos e da 

vítima;a diminuição da auto-estima da 
mulher e dos filhos; e

l a desconcentração e desatenção na educação 
dos filhos, criando um ambiente de 
desprotecção dos filhos e da mãe na 
educação dos filhos e a redução da 
influência na família.

Fonseca & Lucas (2006) e Rosas & Cionek (2006) 
confirmam que a violência praticada contra a mulher, 
para além dos danos físicos na mulher, visíveis e 
directamente associados ao acto violento, causa o 
surgimento de problemas de insónias, pesadelos, 
falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite, 
problemas de depressão, ansiedade na mulher e seus 
filhos; resulta no surgimento de comportamentos 
auto-destrutivos como o consumo excessivo de 
álcool, uso de drogas e até em tentativas de suicídio 
das vítimas; em dificuldades de aprendizagem e mau 
rendimento escolar, crescimento anormal, 
comportamentos agressivos nos filhos que crescem 
presenciando estes actos.

Adicionalmente, estes actos de violência reduzem ou 
acabam destruindo a autoestima da vítima, 
enfraquecendo o seu papel educacional na família e 
de manifestação de orgulho na sociedade, o que pode 
levar a transmitir um sentimento de ódio e vingança 
aos filhos e práticas de destrato às outras mulheres, 
criando uma cadeia de violência que passa de geração 
em geração.

Chapter 4
Research Results 

Social and Economic Costs of 
Violence against Women in 

Mozambique

4.1. Social costs of violence 
against women in Mozambique

The main social costs of VAW described by the 
interviewees are: 

l Failure to execute daily activities;
l Low productivity in the labour market;
l Low school performance of the children and 

the victim herself;
l Low self-esteem of women and their 

children; and
l Devolution and inattention to children's 

education, creating an environment of non-
protection of the children and the mother in 
the upbringing of the children and the 
reduction of the influence in the family.

Fonseca & Lucas (2006) and Rosas & Cionek (2006) 
confirm that violence practised against women, 
besides the physical damage to them, which is visible 
and directly associated with the violent act, it causes 
problems of insomnia, nightmares, lack of 
concentration, poor appetite, problems with 
depression, anxiety in women and their children; it 
results in the emergence of self-destructive 
behaviours like excessive drinking, drug use and 
even attempted suicide from the victims and in 
learning difficulties and poor school performance, 
abnormal growth and aggressive behaviours in 
children who grow up witnessing these acts.

Additionally, these acts of violence tend to reduce or 
destroy the self-esteem of the victim, weakening her 
educational role in the family and demonstration of 
pride in society, which can lead her to convey feelings 
of hate and revenge to the children and the 
mistreatment practices to other women, creating a 
chain of violence that passes from generation to 
generation.
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Assim, a violência contra a Mulher acarreta custos 
difíceis de quantificar devido a natureza dos mesmos 
podendo se destacar a redução da produtividade no 
trabalho e a redução do rendimento escolar dos 
filhos.
Os efeitos supracitados mostram que mesmo que não 
seja mortal, a violência contra a mulher tem 
repercussões na saúde, no estado psíquico e 
emocional da mulher e das crianças, cria o medo e a 
intranquilidade, mina a auto-estima e as 
possibilidades de crescimento normal e equilibrado 
dos indivíduos afectados por ela. A violência contra a 
mulher deve, por isso, ser vista como um fenómeno 
que priva a mulher de exercer alguns dos seus 
direitos fundamentais nucleares, consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tais 
como o direito a a integridade física, a livre escolha e 
a participação na vida polìtica, económica e social do 
País, etc.

A violência contra a mulher reduz ou destroi 
completamente a sua intervenção social nos circuitos 
regulares da sua socialização, sejam a família, o local 
de trabalho ou de residência.

4.2 Custos económicos da 
violência contra a mulher

Para além dos custos sociais acima referidos, a 
violência contra a mulher tem custos económicos 
que afectam a vítima, a família e a sociedade em 
geral. Tais custos estão relacionados com o 
tratamento médico e medicação, o atendimento 
psico-social, onde ocorre, atendimento policial, 
assistência jurídica, acompanhamento de pessoas 
próximas da vítima (que sacrificam os seus deveres 
profissionais), assim como o atendimento nas 
organizações da sociedade civil que lidam com as 
vítimas da violência (Envall & Eriksson 2006; 
Godenzi & Yodanis 1999; NCIPC, 2003).

A dficuldade que existe sobre estes custos é da sua 
quantificação, uma vez que o sistema estatístico 
nacional e outras fontes de dados ainda não estão 
preparados para forncecer dados que facilitem o 
cálculo do valor numérico dos custos económicos da 
violência contra a mulher em Moçambique, como 
por exemplo, nos hospitais não há dados estatísticos 
de atendimento de vítimas da violência doméstica. 
Por isso, para o cálculo dos custos associados à 
violência contra a mulher é preciso conhecer o 
número de pessoas afectadas que foram atendidas 
nas instituições acima citadas (Envall & Eriksson 
2006; NCIPC, 2003).

Thus, violence against women has costs that are 
difficult to quantify, given the nature of these being 
able to highlight the reduction of productivity at work 
and the reduction of the school performance of the 
children. 

The effects described above show that even though it 
is not deadly, violence against women has an impact 
on health, emotional and psychological state on 
women and children, creating fear and unrest, 
undermining the self-esteem and opportunities for 
normal and balanced growth of individuals affected 
by it. Violence against women must, therefore, be 
seen as a phenomenon that deprives women from 
exercising some of her nuclear fundamental rights 
enshrined in the Universal Declaration of Human 
Rights, such as the right to a good name, reputation, 
etc.
Violence against women reduces or completely 
destroys their social intervention in the regular 
circuits of their socialization, be it in the family, at 
workplace or residence.

4.2. The economic costs of 
violence against women

Besides the social costs mentioned above, violence 
against women has economic costs that affect the 
victim, the family and society in general. Such costs 
are related to medical treatment and medication, 
psychossocial care, where it occurs - police 
assistance, legal assistance, monitoring of people 
close to the victim (who sacrifice their professional 
duties), as well as the assistance of the civil society 
organizations dealing with the victims of violence 
(Envall & Eriksson 2006; Godenzi & Yodanis 1999; 
NCIPC, 2003).

The difficulty that exists on these costs is to quantifiy 
them, since the national statistical system and other 
sources of data are not yet prepared to provide data to 
help calculate the numerical value of the economic 
costs of violence against women in Mozambique. For 
example, in hospitals there are no statistical data of 
care provided to victims of domestic violence. 
Therefore, to calculate the costs of violence against 
women, it is necessary to know the number of 
affected persons who were attended in the 
institutions mentioned above (Envall & Eriksson 
2006; NCIPC, 2003).
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Apesar do esforço realizado no desenvolvimento de 
métodos para a determinação destes custos, os 
números obtidos são normalmente estimativos, cujos 
valores contêm imprecisões características na 
estimativa de valores. Isto resulta de dificuldades 
várias, desde a natureza das despesas, as fragilidades 
do sistema de recolha de dados estatísticos e a falta de 
um sistema central de processamento de dados, como 
os exemplos seguintes o ilustram.
Se se pode calcular facilmente o custo para o 
tratamento médico resultante da violência física, 
pode-se perceber a dificuldade que surgirá no cálculo 
dos custos associados às consequências do efeito do 
stress pós-traumático na vítima ou seus filhos 
(Manuel et al., sem ano). No caso dos filhos haverá 
prejuízos, como por exemplo o insucesso escolar, que 
serão observados posteriormente, passados alguns 
anos, e que não serão necessariamente associados ao 
acto de violência praticado no passado, pelo facto de 
haver outras causas que poderão estar associadas ao 
problema ou derivado da falta de um historial que 
forneça ao especialista dados sobre as possíveis 
consequências da violência testemunhada pelo 
paciente.

Dum modo geral, a inexistência de uma entidade 
central de recolha e organização de dados estatisticos 
relacionados com a violência domésica contribui para 
as lacunas existentes nos valores associados aos 
custos da violência contra a mulher. Por exemplo, o 
hospital está mais interessado na recolha de dados 
sobre a doença para efeitos de tratamento e 
contabilização, mostrando, por vezes, pouco 
interesse na história do acto violento propriamente 
dito. Em contrapartida, a polícia centra-se mais na 
colheita de dados para fundamentar a acusação contra 
o agressor, dedicando menos atenção aos aspectos 
clínicos ou mesmo à vítima. Esta 
compartimentalização do problema não permite um 
acompanhamento integrado do cidadão afectado e 
vai, por outro lado, afectar a qualidade dos valores 
dos custos estimados (NCIPC, 2003).

Olhando para o caso de Moçambique, os dados 
existentes no Ministério do Interior reflectem parte 
do problema, uma vez que vários são os casos que não 
passam pelas instituições de administração da justiça, 
sendo que ao nível dos tribunais os casos de violência 
doméstica dirimidos nos tribunais comunitários ou 
nas organizações da sociedade civil não aparecem em 
nenhuma estatística. 

Apesar de a polícia recolher dados para penalizar o 
agressor, a sua intervenção contribui, muitas vezes, 
para a desqualificação dos casos de violência contra a 
mulher, sobretudo quando o agressor é o próprio 
parceiro.

Despite the effort made in development methods to 
determine these costs, the figures are usually 
estimated, whose values contain characteristic 
inaccuracies in estimating the values. This results 
from several difficulties, since the nature of cost 
centres, the weakness of the system of collecting 
statistical data and the lack of central data processing 
system, such as the following examples illustrate.

If one can easily calculate the cost for medical 
treatment resulting in physical violence, one will 
notice the difficulty that arises in calculating the costs 
associated with the consequences of the effect of 
post-traumatic stress on the victims or their children 
(Manuel et al. no year). For the children there will be 
losses, such as school failure, which will be observed 
later, after some years, and will not necessarily be 
associated with the act of violence committed in the 
past, because there are other causes that may be 
associated with the problem or derived from the lack 
of track records that provide the data to the expert 
about the possible consequences of violence 
witnessed by the patient.

In general, the lack of a central entity to collect and 
organize the statistical data related to domestic 
violence contributes to the existing gaps in the values 
associated with the costs of violence against women. 
For example, hospitals are more interested in 
collecting data about the disease for the purpose of 
processing and accounting, sometimes showing little 
interest in the history of the violent act itself. In 
contrast, the police focus more on collecting data to 
substantiate the charge against the offender, paying 
less attention to clinical features or even to the victim. 
This compartmentalization of the problem does not 
allow an integrated monitoring of the affected citizen 
and will moreover affect the quality of the values of 
the estimated costs (NCIPC, 2003). 

Looking at the case of Mozambique, the existing data 
in the Ministry of Home Affairs reflect part of the 
problem, since there are several cases that do not go 
trough the institutions of justice administration and at 
the level of courts, the cases of domestic violence 
dealt with in community courts or in the civil society 
organizations do not come in any statistics.

Although the police collect data to penalize the 
offender, their involvement often contributes to the 
disqualification of the cases of violence against 
women, particularly when the aggressor is the partner 
himself. 
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Neste caso, os costumes e o ambiente educacional do 
cidadão, os princípios morais vigentes na sociedade, 
acabam privilegiando o agressor que, a despeito dos 
actos de violência, o tratamento social dado baseado 
na busca de reconciliação e não na responsabilização. 
A preferência pela reconciliação e não 
responsabilização e sobretudo a aparente anuência da 
vtitima na suposta reconciliação deve residir em dois 
aspectos: o primeiro seria a dependência económica 
da vítima. A condenação do parceiro, por exemplo, a 
pena de prisão, privaria a vítima de recursos de auto 
sustento famíliar o que pode provocar revolta 
famíliar, grande e eventualmente insustentável 
sensura da vítima dentro e fora da familia. A segunda 
ë o facto de, uma condenação do parceiro agressor, 
mesmo que a vítima tenha capacidade de 
autosustento, poder significar um divórcio a vista. 
Ora, a vítima pode não estar preparada para o efeito 
sobretudo por a sociedade olhar para as divorciadas 
com relativo desprestigio em virtude de, enquanto 
divorciada imputar lhe alguma desordem no 
exercício da sua sexualidade. A par disso, um 
divórcio em resultado da condenação do parceiro 
agressor, também pode dificultar a constituição de 
um novo casamento ou de uma nova relação 
duradoira.

Em suma, o número de casos reportados à polícia é 
muito impreciso e fica muito abaixo das reais 
ocorrências deste tipo de crime. A incerteza, 
associada à falta de alguns dados e aos pressupostos e 
simplificações introduzidos não devem servir de 
justificação para não se fazer uma estimativa dos 
cálculos envolvidos. Para se poder comparar e usar 
correctamente os valores obtidos é importante que 
cada estudo detalhe a metodologia usada, para 
permitir que qualquer interessado possa reproduzir 
este cálculo num outro momento com uma amostra 
diferente. As fragilidades que serão registadas ao 
longo do trabalho poderão ser usadas para a 
identificação das lacunas existentes e para propôr 
melhorias no sistema de colheita de dados e monitoria 
da violência contra a mulher. 

4.3 Método de cálculo dos custos 
da violência

4.3.1. Custos económicos da Saúde

Os custos económicos de Saúde (designados por CS) 
incluem: 

l Custos de Funcionamento (CF): refere-se 
aos custos de bens e serviços adquiridos para 
o funcionamento diário das instituições de 

In this case, the customs and the educational 
environment of the citizen, the ruling moral force in 
society which ends up favouring the aggressor, in 
relation to violence acts, the social treatment 
provided is based on the pursuit of reconciliation and 
not accountability. The preference for reconciliation 
rather than accountability and mainly above all the 
apparent consent of the victim in alleged conciliation 
must reside in two aspects: the first would be the 
economic dependency of the victim. The 
condemnation of the partner, for example, 
imprisonment would deprive the victim from 
sustenance resources, which can cause the family to 
revolt, a large and possibly unsustainable criticism to 
the victim inside and outside the family. The second is 
the fact that a conviction to the aggressor - partner, 
even if the victim tries to sustain herself, that can 
mean a cause for divorce. However, the victim may 
not be prepared for that purpose mainly because of 
the way society looks at divorced women, with lack 
of prestige because while divorced the woman is seen 
as facing some disorder in exercising her sexuality. In 
addition, a divorce as a result of the conviction to the 
abuser - partner can also hinder the formation of a 
new marriage or a new lasting relationship.

In short, the number of cases reported to the police is 
very inaccurate and is far below the actual 
occurrences of such kind of crimes. The uncertainty, 
associated with lack of some data and the 
assumptions and simplifications introduced should 
not be an excuse for one not to make an estimate of the 
calculations involved. To be able to compare and to 
use correctly the values obtained, it is important that 
each study details the used methodology, to allow that 
any interested party can replicate this calculation in 
another time with a different sample. The weaknesses 
that will be recorded during the study can be used to 
identify gaps and propose improvements to the 
system of data collection and monitoring of violence 
against women.

4.3. Method of calculating the 
costs of violence

4.3.1. Economic costs of health

The economic costs of health (designated by HC) 
include:

l Costs of Functioning (CF): refers to the costs 
of goods and services purchased for 
everyday functioning of health institutions, 
such as water, electric power, cleaning 
supplies, office supplies and equipment for 
everyday use in specific institutions.
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saúde, como  água, energia, material de 
limpeza, material de escritório e material 
específico de uso diário em instituições do 
tipo.

l  
refere-se as remunerações e outros custos 
com a força de trabalho, uma vez que a força 
de trabalho gasta parte do seu tempo no 
atendimento as vítimas e acompanhamento 
psicológico;

l Custos de Medicação (CM): refere-se aos 
custos dos medicamentos usados para o 
tratamento das consequências da violência.

l Custos de Internamento (CI): refere-se aos 
custos de alimentação dos doentes 
internados nos hospitais. 

Para o cálculo dos Custos de Saúde que o país tem 
tido foram considerados 3 níveis de vítimas: Nível 
Alto (N1); Nível Médio (N2) e Nível Baixo (N3).

l Nível Alto (N1): inclui Ofensas Corporais 
Voluntárias Qualificadas, Violação Sexual, 
Estupro, Fogo Posto, Infanticídio Frustrado 
e Cárcere Privado.

l Nível Médio (N2): inclui Ofensas Corporais 
Voluntárias Simples, Rapto, Injúrias e Maus 
Tratos.

l Nível Baixo (N3): inclui Ofensas Morais, 
Ameaças de morte, Abandono de Lar e 
Menor, Furto, Atentado ao Pudor e 
Difamação.

Para o cálculo dos custos de saúde de cada um dos 
três níveis considerados CS(N1), CS(N2) e CS(N3)) 
usaram-se as fórmulas seguintes:

CS(N1) = %NxVx(CF / doente + CFT / doente + CM / doente + 1

CI / doente)                                               (1)

CS(N2) = %N1xVx(CF / doente + CFT / doente + CM / doente(2)

S(N3) = %N1xVx(CF / doente + CFT / doente                 (3)

%N1, %N2 e %N3 representam a percentagem de 
vítimas de cada um dos níveis, V representa o número 
total de vítimas, CF/doente, CFT/doente, CM/doente 
e CI/doente são os custos médios por doente (vítima) 
de funcionamento, da força de trabalho, medicação e 
internamento respectivamente, calculados a partir 
dos valores globais para o período a que diz respeito o 
estudo, divididos pelo número de doentes atendidos 
durante esse período para se obter os custos médios 
por doente.

Os custos globais de saúde são, depois, calculados 
como a soma dos custos de saúde dos três níveis.

Custos da Força de Trabalho (CFT):

l Costs of the Work Force (CWF): which 
refers to the wages and other costs of work 
force, since the work force spends most of its 
time caring for victims and counselling;

l Costs of medication (CM): refers to the cost 
of medicine used to treat the consequences of 
the violence.

l Costs of hospitalization (CH): refers to the 
costs of feeding the patients admitted in the 
hospitals.

To calculate the Costs of Health that the country has 
had there were considered three levels of victims: 
High Level (L1); Middle Level (L2) and Low Level 
(L3).

l High Level (L1): includes Qualified 
Voluntary Body offences, Rape, Arson, 
Frustrated Infanticide and Private 
Imprisonment;

l Middle Level (L2): includes Simple 
Voluntary Body Injury, kidnapping, Insults 
and Mistreatment;

l Low Level (L3): includes Moral Abuse, 
Death Threats, Home and children 
Abandonment, Theft, Public Indecency and 
Defamation.

To calculate the health costs to each of the three 
considered levels HC(L1), HC(L2) and 
HC(L3) the following formula were used:

HC(L1)= %LxVx(CF / patient + CWF / patient + 1

CM / patient + CH / patient)                                    
(1) 

HC(L2) = %LxVx(CF / patient + CWF / patient + 1

CM / patient                                                  
(2) 

CS(L3) = %LxVx(CF / patient + CWF / patient                1

(3) 
%L1, %L2 e %L3 represent the percentage of victims 
in each of the levels, V represents the total number of 
victims, CF/patient, CFT/patient, CM/patient and 
CI/patient are the average costs per patient (victim) 
working, the workforce, medication and 
hospitalization, respectively, calculated from the 
overall figures for the period to which it relates to the 
study, divided by numbers of patients seen during this 
period to obtain the average costs per patient.

The overall health costs are then calculated as the 
sum of health costs of the three levels.
Global Health Costs = HC(L1) + HC(L2) + HC(L3)                                                                    
(4)
The three terms on the right side of the equation (4) 
represent the costs of health at level 1, level 2 and 
level 3, respectively, calculated from equations (1), 
(2) and (3).               

According to subsidized nature of the health system 
in Mozambique, the calculation of the costs of 
medication and hospitalization, presents some 
difficulties and may lie far below the actual values. 
The calculated values are based on the general funds 
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Custos Globais de Saúde = CS(N1) + CS(N2) + 
CS(N3) (4)

Os três termos do lado direito da equação (4) 
representam os custos de saúde do nível 1, nível 2 e 
nivel 3, respectivamente, calculados a partir das 
equações (1), (2) e (3).

Face a natureza subsidiada do sistema de saúde em 
Moçambique, o cálculo dos custos de medicação e 
internamento apresenta algumas dificuldades e pode 
situar-se muito abaixo dos valores reais. Os valores 
calculados baseiam-se assim nos fundos gerais gastos 
num serviço num determinado período de tempo. 
Apesar do reparo feito atrás, estes valores têm a sua 
utilidade pois permitem estimar o valor dispendido 
por estas instituições no atendimento ou tratamento 
de casos de violência.

A tabela 1 mostra os custos médios de saúde por 
doente nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, 
tendo com base os hospitais centrais destes pontos 
geográficos.

Tabela 1. Custos médios de Saúde (em Meticais)

* CF/D, CFT/D e CM/D representam respectivamente o Custo de 
Funcionamento, Custo da Força de Trabalho e o Custo de Medicação por 
doente consultado e CI/DI o Custo de Internamento por doente internado

4.3.2. Custos económicos da 
Justiça

O crescimento do número de denúncias de casos de 
violência contra a mulher no país demonstrou a 
necessidade de criação de gabinetes específicos para 
o tratamento deste tipo de casos. Como tal, foram 
criadas Secções e Gabinetes de Atendimento à 
Mulher e Criança Vìtimas de Violência em todas as 
províncias e distritos do país.

Geralmente os processos são abertos nestes 
Gabinetes e muitas vezes por lá terminam, noutras 
vezes de lá são encaminhados à Policia de 
Investigação Criminal (PIC) onde os Agentes desta 
Instituição fazem a Investigação preliminar e por sua 
vez os encaminham à Procuradoria.

so spent in a service in a certain period of time. 
Despite the repair done in previous time, these 
figures have their use because they allow to estimate 
the amount spent by these institutions in the care or 
treatment to cases of violence.

The Table 1 shows the average costs of health per 
patient in the cities of Maputo, Beira and Nampula, 
basing in the central hospitals of these geographic 
points. 

4.3.2. Economic costs of Justice

The growing number of complaints of violence 
against women in the country has demonstrated the 
need for the establishment of specific offices for 
treatment of such cases. As such, the Support offices 
for women and children were created in almost all 
police stations in the country and a Central Office is 
located in the capital of the country.
Generally, the files are opened in these Offices and 
often end up there, other times they are forwarded to 
the Criminal Investigation Police (PIC) where the 
agents of this institution do a preliminary 
investigation and then forward them to the Attorney. 

At the Attorney offices cases are dealt with, 
complementing the research started in PIC, up to the 
stage where the Public Prosecutor (MP) gives its 
clearance, which can be for the Prosecution or 
Abstention, depending on what was determined in 
this process.

If the process falls on the order of abstention, it shall 
be suspended until the production of better evidence 
or will be shelved for lack of criminal evidence, so 
the process is virtually extinct. In cases where the 
complaint can join best evidence, then the process 
may be reopened in the same ways as the accused 

Table 1.  Average costs of health (in Meticais)

* FC /P, WFC/P and MC /P represent respectively the Operation Cost, 
Workforce costs and the Cost of medication per patient consulted and HC 
/DI hospitalization costs per admitted patient.
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Na Procuradoria os processos são instruídos, 
complementando a investigação começada na PIC, 
até a fase em que o Magistrado do Ministério Público 
(MP) dê o seu despacho, que pode ser de Acusação ou 
de Abstenção, dependendo daquilo que este apurar na 
instrução do processo.

Se sobre o processo recair o despacho de Abstenção, 
este ficará a aguardar a produção de melhor prova ou 
será arquivado por falta de indícios criminais, desta 
forma o processo praticamente se extingue. Nos 
casos em que o denunciante consegue juntar melhor 
prova, posteriormente, o processo poderá ser 
reaberto e da mesma forma como os processos 
acusados são encaminhados ao Tribunal para os 
trâmites subsquentes.

No Tribunal o juiz, dependendo do conteúdo do 
processo, profere o despacho de pronúncia ou não 
pronúncia. Se o despacho é de não pronúncia o 
Ministério Público é notificado para poder recorrer 
da decisão, caso discorde da mesma. Havendo o 
despacho de pronúncia o réu é notificado para 
constituir a defesa e depois notificado da data de 
julgamento. 

Resumidamente, estes são os passos que 
normalmente um processo-crime segue. Através 
desta breve explicação compreende-se que o 
processo passa por vários órgãos de justiça e que o 
tratamento dos dados teve que ser conjugado 
atendendo a esta dinâmica processual.

No presente estudo os custos económicos de Justiça 
(CJ) incluem:

l Custos da Força de Trabalho (CFT) – 
Tanto os Magistrados como os oficiais de 
Justiça dispendem parte do seu tempo no 
encaminhamento e possível resolução dos 
casos de violência contra a Mulher. Estes 
custos incluem custos de diligências e custos 
processuais.

l Custos Administrativos (CA) – incluem os 
Custos de material de escritório, água e luz. 
Estes possibilitam a efectivação do trabalho 
de cada um dos intervenientes no processo.

Tabela 2: Custos processuais por vítima (por processo) 
(em Meticais)

processes are delivered to the Court for subsequent 
proceedings.

In court the judge, depending on the contents of the 
process, give the indictment or not pronounced 
process. If the indictment is not pronounced, the 
Public prosecutor is reported to be able to appeal the 
decision if one disagrees with the decision. Having 
the indictment, the defendant is notified to the 
defence and then to be notified to the court dates.

Briefly, these are the steps that usually a criminal 
proceeding follows. Through this brief explanation is 
understood that the process goes through the several 
organs of justice and that the data processing had to be 
combined in light of this procedural dynamic.

In this study the economic costs of justice (JC) 
include:
Costs of the Work Force (CWF) – Both the 
Magistrates as courts Officers expend most of their 
time in the referral and possible resolution to the 
cases of violence against the Women. These costs 
include the investigations and litigation costs;

Administrative costs (AC) – include the costs of 
offices supplies, water and light. These enable the 
effectiveness of the work to each of the intervenous in 
the process.

Table 3: Costs related to efforts by the victim (in process) 
(in MT)

*Custo médio por processo
Fonte: Ministério da Justiça, PRC, TJCM, MINT.

Table 2: Procedural costs per victim (per process) (in 
Mt)

Average cost per process 
Source: Ministry of Justice, PRC, TJCM, MINT.
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A percentagem de casos que vão as instituições de 
justiça foi calculada tendo como base os casos 
encaminhados as instituições de justiça para 
averiguação e solução do caso. De acordo com estas 
estatísticas apenas 6.1% dos casos de violência 
contra a mulher foram encaminhados aos órgãos de 
justiça.

CJ =  CFT(Unit)x %Justic x V + CA(Unit) x %Justic x V  (5)

CFT (Unit) representa os Custos da Força de 
Trabalho por processo (vítima) e CA (Unit) os 
Custos Administrativos por processo (vítima); 
%Justiça percentagem dos casos levados à justiça e o 
V o número total de casos de violência.

Como se pode depreender dos 6.1% de casos de 
violência que são encaminhados à justiça, os Custos 
de Justiça não serão muito elevados devido a grande 
desistência que ocorre neste tipo de processos. Esta 
desistência justifica-se pela especificidade do 
próprio processo, visto que grande parte das 
denúncias são feitas por um dos cônjuges contra o 
outro e tratando-se de duas pessoas com um nível de 

Table 4: Estimated administrative costs (in Meticais)

The percentage of the cases that are reffered in the 

institutions of justice was calculated basing on the 

forwarded cases to institutions of justice to 

investigate and resolve the dispute. According to 

these statistics only 6.1% of the cases of violence 

against women were fowarded to the justice system.

CJ = VJusticUnitCAVJusticUnitCFT ´´+´´ %)(%)( (5)

CFT (Unit) represents the costs of the Work Force by 
case (victim) and 
CA (Unit) Administrative Costs per case (victim); 
justice % the percentage of cases brought to justice 
and V the total number of cases of violence.

As can be seen from 6.1% of cases of violence are 
brought to the justice, the costs of justice will not be 
very high due to high dropout that occurs in such 
processes. This withdrawal is justified by the 
specificity of the process itself, because once most of 
the complaints are made by one spouse against the 
onother and in the case of two people with a fairly 
high level of approximation there are great 
possibilities for conciliation and consequent 
withdrawal of the complaint.

4.4. Economic costs of 
Associations and Organizations

The increasing of violence against women has led, in 
the country, to the creation of several organizations 
and non-profit associations that aim to support the 
victims of violence.
Mostly, the organizations survive on donations in 
funds and goods from various foreign and non-
foreign partners, namely the Government, UNIFEM, 
UNICEF, Swiss Cooperation, and the National 
Council to Combat AIDS, HIVOS, Oxfam, WLRI; 
among others.  

Tabela 3: Custos referentes a diligências por vítima (por 
processo) (em Meticais)

Fonte: Ministério da Justiça, PRC, TJCM, MINT.

Tabela 4: Estimativa dos custos administrativos (em 
Meticais)

Fonte: Ministério da Justiça, PRC, TJCM, MINT.
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aproximação bastante elevado há grandes 
possibilidades de reconciliação e consequente 
retirada da queixa.

4.4 Custos económicos das 
Associações e Organizações

O avolumar da violência contra a Mulher levou a que, 
no país, fossem criadas inúmeras Organizações e 
Associações sem fins lucrativos que visam apoiar as 
vítimas da violência.

Maioritariamente, as organizações sobrevivem de 
doações monetárias e em espécie vindas de vários 
parceiros nacionais e estrangeiros, nomeadamente do 
Governo, instituições públicas e privadas, ONU 
Mulheres, UNICEF, Cooperação Suíça, Conselho 
Nacional de Combate ao SIDA, HIVOS, Oxfam, 
WLRI entre outras. 

Estas Organizações e Associações, na sua maioria, 
não têm objectivos de carácter empresarial, isto é, 
não visam gerar lucro mas sim apoiar as vítimas da 
violência em aconselhamento e por vezes orientação 
jurídica nos casos de necessidade. Elas operam com 
colaboradores voluntários a tempo inteiro e activistas 
que trabalham a tempo parcial no atendimento as 
vítimas, aconselhamento e na realização de palestras 
nas comunidades.

Estas associações e organizações geralmente não tem 
fins lucrativos, e têm de suportar certos custos para 
realizar as suas actividades. Como tal, estes custos 
estão subdivididos em:

l Custos Administrativos (CA) - os custos de 
funcionamento das associações. Incluem 
água, energia, mão-de-obra, material e 
equipamento de trabalho

l Custos Activistas (CAc) – os custos relativos 
a formação dos activistas que fazem 
trabalhos de divulgação e ajudas de custos 
para a realização destes trabalhos. Os 
activistas na sua maioria são trabalhadores 
voluntários que portanto não recebem um 
salário fixo.

Apesar de o estudo de caso ter tomado em conta 

dados de várias associações e/ou organizações, a 

These Organizations and Associations, most of them 
do not have targets of business nature, that is to say, 
not intended to generate profit but to support victims 
of violence in counselling and sometimes granting a 
legal advice in cases of need. They operate with full-
time volunteer collaborators and activists who work 
part time to care of victims, counselling and 
promoting workshops in communities.

Although these associations and organizations are 
non-profit, they have certain costs to pomote their 
activities. As such, these costs were subdivided into:

l Administrative costs (AC) – the operating 
costs of the associations. Including water, 
energy, labour, material and work 
equipment.

l Activists costs (AcC) – the cost related to the 
training of activists who do work on publicity 
and subsistence expenses to make this 
working. The activists are mostly volunteer 
workers who therefore do not receive a fixed 
wage.

Although the case study took into account the data 
from various associations and / or organizations, the 
table 5 illustrates the average costs of some of these 
associations considered as an example:
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Table 6: Average costs of Associations and Organizations 
(in Mt).

Note that the functions of these Associations are:

1. CAPAZ – is an organization for women and 
children care that are victims of domestic 
violence with its care office-based in Matola.

2. MULEIDE – is an organization dedicated to 
the care of women that are victims of social 
injustices including the domestic violence, 
providing legal assistance to women. 

3. NHAMI – is a centre of reception and care for 
women and children that are victims of 
domestic providing them temporary shelter 
while it lasts the duration to resolve the 
problems by providing psychological, 
medical, legal and social support.



tabela 5 ilustra os custos médios de algumas dessas 

associações tomadas como exemplo:

De notar que as atribuições destas Associações são:

1. A CAPAZ é uma organização de atendimento 
à mulher e criança vítima de violência 
doméstica com gabinete de atendimento e 
sediada na Matola.

2. A MULEIDE é uma organização que se 
dedica ao atendimento da mulher vítima das 
injustiças sociais incluindo violência 
doméstica, dando assistência jurídica à 
mulher.

3. O NHAMAI é um centro de acolhimento e 
atendimento da mulher e criança vítimas de 
violência doméstica, dando-lhes abrigo 
transitório enquanto dura o período da 
resolução dos problemas prestando apoio 
psicológico, médico, jurídico e social.

4. A OMM é uma organização feminina que 
congrega mulheres moçambicanas de todos 
os níveis sociais na luta pela sua 
emancipação, empoderamento político, 
económico e social. Tem gabinetes de 
atendimento às vítimas da violência, 
sobretudo a doméstica.

4.5 Discussão dos custos 

económicos da VCM calculados

Os dados estatísticos usados para os cálculos 

apresentados no presente trabalho podem ser vistos 

na tabela 6. O somatório destes dados no período 

2005-2008 é apresentado na tabela 7, enquanto a 

figura 1 apresenta, na forma gráfica, a distribuição 

numérica e percentual por sexo. Os dados 

apresentados na figura 1 mostram que do total de 

vítimas 76.5% são Mulheres e 23.5% são Homens.

Tabela 5. Custos médios das Associações e Organizações 
(em Mt)

55

4. OMM – is a female organization that brings 
together Mozambican women at all levels in 
the struggle for their social emancipation, 
political empowerment, economic and social 
development. It has care offices to the victims 
of violence, especially the domestic.

4.5. Discussion of the calculated 

economic costs of VAW

The statistic data used for the calculations presented 

in this work can be seen in table 6. The sum of these 

data in the period 2005-2008 is presented in table 7, 

while figure 1 shows, in graphic form, the numerical 

and percentage distribution by gender. The data 

presented in figure 1 show that the total 76.5 of 

victims are Women and 23% are Men. 



Tabela 6: Número de vítimas da violência por idade e sexo 
no período 2005-2008

Fonte: GAMC

Tabela 7: Total do número de vítimas da violência por 
idade e sexo no período 2005-2008

Fonte: GAMC

Figura 1: Distribuição numérica e  percentual das 
vítimas por sexo 

Table 7: Total number of the victims of violence by age and 
gender in the period 2005-2008.

Source: GAMC

Figure 1: Percentage and numeric distribution of the 
victims by gender.

Table 6: Number of the victims of violence by age and 
gender in the period of 2005-2008.

Source: GAMC
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A maior parte dos casos de violência são reportados 
na Cidade de Maputo com 38.4% do total de vítimas, 
seguida da Cidade da Beira com 29.3%, Cidade de 
Nampula com 18.2% e por fim a Província de Maputo 
com 14.0% (Figura 2).

Figura 2: Distribuição geográfica das vítimas de 
violência

Os custos económicos unitários de saúde para as 
quatro categorias (Funcionamento, Medicação, 
Internamento e Força de Trabalho), usados como 
base para os cálculos que se seguem foram 
apresentados na tabela 1. 

A tabela 8 apresenta a distribuição dos números de 
vítimas do nível 1 por idade e sexo, para as quatro 
regiões abrangidas pelo estudo (Cidade de Maputo, 
Matola, Nampula e Beira), enquanto a tabela 9 
apresenta a distribuição percentual dos mesmos 
dados.

Tabela 8: Número de vítimas do nível 1 por idade e 
sexo, para as quatro regiões abrangidas pelo 
estudo

Fonte: GAMC

Table 8: Number of the victims of level 1 by age and 
gender, four the four regions covered by this 
study.

Source: GAMC

The unit economic costs of health to the four 
categories (Functioning, Medication, hospitalization 
and Labour), used as the base for the calculations that 
follow were presented in Table 1.
The table 8 shows the distribution of the numbers of 
victims of level 1 by age and gender, for the four 
regions covered by this study (Maputo, Beira and 
Nampula), while table 9 shows the percentage 
distribution of the same data. 

Most cases of violence are reported in Maputo city 
with 38.4% of all victims, then the city of Beira with 
29.3%, Nampula City with 18.2% and finally the 
Maputo province with 14.0% (Figure 2).

Figure 2: Geographic Distribution of Victims of 
Violence

The unit economic costs of health to the four 
categories (Functioning, Medication, hospitalization 
and Labour), used as the base for the calculations that 
follow were presented in Table 1.
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Tabela 9: Distribuição percentual (medida em relacção 
ao total de vítimas) do número de vítimas do 
nível 1 por idade e sexo, para as quatro regiões 
abrangidas pelo estudo

Fonte: GAMC

Os dados apresentados nas tabelas 8 e 9 mostram que 
as 2.885 vítimas correspondem a 8.6% do total de 
vítimas, isto é 8.6% de vítimas são de nível alto o que 
pressupõe que necessitam de atendimento, 
acompanhamento e internamento nas unidades 
hospitalares. Neste nível foram considerados os 
custos de funcionamento, os custos de força de 
trabalho, os custos de medicação e os custos de 
internamento. 

A tabela 10 apresenta a distribuição do número de 
vítimas do nível 2 por idade e sexo, para as quatro 
regiões abrangidas pelo estudo, enquanto que a 
tabela 11 apresenta a distribuição percentual destas 
vítimas.

Tabela 10:Número de vítimas do nível 2 por idade e 
sexo, para as quatro regiões abrangidas 
pelo estudo

Fonte: GAMC

Tabela 11: Distribuição percentual (medida em relacção 
ao total de vítimas) do número de vítimas do 
nível 2 por idade e sexo, para as quatro regiões 
abrangidas pelo estudo

Fonte: GAMC

Table 10: Number of victims of level 2 by age and gender, 
for the four regions covered by this study.

Source: GAMC

Table 11: Percentage distribution (measured related to the 
total number of the victims) the number of the 
victims at level 2 by age and gender, for the four 
regions covered by this study.

Source: GAMC

Table 9: Percentage distribution (measure in relation to 
the total of the victims) of the number of the 
victims at level 1 by age and gender, for the four 
regions covered by this study.

Source: GAMC

The data presented in tables 8 and 9 show that the 
2,885 victims account for 8.9% of the total victims, 
that is to say 8.6% of victims are high-levelled, which 
assumes that they need care, monitoring and 
hospitalization in hospitals. At this level were 
considered operating costs, costs of labour, costs of 
medication and hospitalization costs.

Table 10 shows the distribution of the number of the 
victims of level 2 by age and gender, for the four 
regions covered by this study, while Table 11 presents 
the percentage distribution of these victims.
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As estatísticas mostram que 5,498 vítimas são de 
nível médio, o que significa que 15,35% da amostra 
correspondente a este nível. Aqui foram considerados 
como custos de saúde os custos de funcionamento, os 
custos da força de trabalho e os custos da medicação 
pressupondo-se que estas vítimas não precisam de 
internamento.

A tabela 12 apresenta a distribuição do número de 
vítimas do nível 3 por idade e sexo, para as quatro 
regiões abrangidas pelo estudo, enquanto que a tabela 
13 apresenta a distribuição percentual destas vítimas.

A maior parte da amostra, 25.188, corresponde a este 
nível o que pressupõe que as vítmas apenas se 
dirigem as unidades hospitalares para 
acompanhamento psicológico tendo se considerado 
como custos de saúde apenas os custos de 
funcionamento e os custos de mão-de-obra no 
atendimento e acompanhamento psicológico. 
Portanto 75,03% das vítimas, que correspondem a 
25.188 vítimas (Tabela 12) são de nível baixo.

Tabela 12: Número de vítimas do nível 3 por idade e sexo, 
para as quatro regiões abrangidas pelo 
estudo

Fonte: GAMC

Tabela 13: Distribuição percentual (medida em relação 
ao total de vítimas) do número de vítimas do 
nível 3 por idade e sexo, para as quatro 
regiões abrangidas pelo estudo

Fonte: GAMC

Os valores CF/D, CFT/D, CM/D e CI/DI na equação 
para o cálculo dos Custos de Saúde foram 
substítuidos pelos valores 461 Meticais, 440 
Meticais, 54 Meticais e 41 meticais. Estes 
representam os Custos de Funcionamento por doente, 

Table 12: Number of the victims of level 3 by age and 
gender, to the four regions covered by this 
study.

Source: GAMC

Table 13: Percentage distribution (measured in relation to 
the total casualties) of the number of the 
victims of level 3 by age and sex, to the four 
regions covered by this study.

Source: GAMC

The values CF/ D, CFT/ D and CI /DI in the equation 
for calculating the costs of health have been replaced 
by values of 461 Mt, 440 MT, 54 MT and 41 Meticais. 
These represent the Operation Costs per patient, the 
Costs of Workforce per patient, the medication costs 
per patient and the hospitalization costs per patient 

Statistics show that 5.498 victims are of Middle level, 
meaning that 15.35% of the sample is corresponding 
to this level. Here were considered as health costs, the 
operating costs, costs of labour and costs of 
medication assuming that these victims do not need 
hospitalization.

Table 12 shows the distribution of the number of the 
victims of level 3 by age and gender, to the four 
regions covered by the study, while table 13 shows 
the percentage distribution of these victims.

The most of the sample, 25,188, corresponds to this 
level, which assumes that the victims only addresse 
to the hospitals for psychological awareness, beind 
condidered as health costs only the operating costs 
and the costs of labour in psychological care and 
counselling. Therefore, 75.o3% of the victims, which 
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os Custos da Força de Trabalho por doente, os Custos 
de Medicação por doente e os Custos de 
Internamento por doente respectivamente. Estes 
valores foram caculados na tabela 1 deste 
documento, com base nos Custos de Saúde de 2008.

Os Custos de Saúde relativos à Violência calculados 
para os três níveis (N1, N2 e N3) usando os dados do 
presente estudo são apresentados nas tabelas 14, 15 e 
16.

Tabela 14: Custos de Saúde para as vitímas do nível 1 no 
período 2005-2008 nas quatro regiões 
abrangidas pelo estudo (em Meticais)

Tabela 15: Custos de Saúde para as vitímas do nível 2 no 
período 2005-2008 nas quatro regiões 
abrangidas pelo estudo (em Meticais)

Tabela 16: Custos de Saúde para as vitímas do nível 3 no 
período 2005-2008 nas quatro regiões 
abrangidas pelo estudo (em Meticais)

Fonte: GAMC

Fonte: GAMC

Os custos económicos de Saúde relativos à Violência 
em Maputo Cidade e Província, Cidade da Beira e 
Nampula no período de 2005 a 2008 cifraram-se em 
35,639,784 Meticais, conforme se pode observar na 
tabela 17.

Table 15: Health Costs to the victims of level 2 in the period 
2005-2008 in four regions covered by this study 
(in MT).

Table 16: Health Costs to the victims of level 3 in the 
period 2005-2008 in the four regions covered 
by this study (in MT).

The economic costs of Health related to Violence in 
Maputo City and Province, Beira City  and Nampula 
City in the period 2005 to 2008 amounted to 
35,639,784 MT, as can be seen in Table 17.

respectively. These values were calculated in Table 1 
of this document, based on Health Costs of year 2008.

The Health Costs related to Violence calculated to the 
three levels (L1, L2 and L3) using data from this study 
are presented in Tables 14, 15 and 16.

Table 14: Health Costs to the victims of level 1 in the 
period 2005-2008 in the four regions covered 
by this study (in Mt).
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Tabela 17: Custos de Saúde no período 2005-2008 nas 
quatro regiões abrangidas pelo estudo (em 
meticais) 

Os Custos de Saúde de Nível 3 são os mais altos, com 
74.2% do valor total.

Figura 3: Distribuição percentual dos custos de saúde 
por nível

A tabela 18 mostra a distribuição dos custos de saúde 

por tipo de custo. A leitura da mesma mostra que os 

custos de funcionamento e os custos da força de 

trabalho perfazem a maior parte dos custos. Os custos 

da força de trabalho assim como os custos de 

internamento nas unidades públicas situam-se muito 

abaixo dos valores reais de mercado. Estes valores 

são contudo usados neste estudo por serem os custos 

que o Estado suporta presentemente com estas duas 

categorias de custo.

Tabela 18: Custos económicos de Saúde por tipo

The table 18 shows the distribution of the costs of 
health by the type of the cost. Its reading shows that 
operating costs and the cost of labour make up the 
bulk of the costs. The costs of the labour as well as the 
cost of the hospitalization in the public hospitals are 
far below the real market. These values are however, 
used in this study because they are the costs that the 
State currently manages with these two cathegories 
of the cost.

Table 18: Economic costs of Health by type

Table 19: Cost of Labour (Figures in Mt) in the period 
2005-2008 for the four regions covered by this 
study.

Table 17: Cost of Health to the period 2005-2008 in four 
regions covered by this study (in Meticais)

The health Costs of Level 3 are the highest, with 
74.2% of total value.

Figure 3: Percentage distribution of the Costs of the 
health by level
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Os custos económicos da Justiça são:

Tabela 19: Custos da força de trabalho (Valores em 
Meticais) no período 2005-2008 para as 
quatro regiões abrangidas pelo estudo

Tabela 20: Custos administrativos (Valores em 
Meticais) no período 2005-2008 para 
as quatro regiões abrangidas pelo 
estudo

Tabela 21: Custos judiciais (Valores em Meticais) no 
período 2005-2008 para as quatro regiões 
abrangidas pelo estudo

A tabela 21 mostra que em média gastou se o valor 
7.557.481,Mt em custos judiciais para a tramitaçãoo 
de casos de violência doméstica, apenas em quatro 
cidades do país. 

Resumindo os custos da violência contra a mulher 
para o Estado e para as Organizações totalizam o 
resumo mostrado na tabela 22.

Tabela 22: Custos Económicos de Saúde, Justiça e das 
Associações ou Organizações (em Meticais) 
no período 2005-2008 para as quatro 
cidades do país

Nº Custos económicos da Valor (Mt) 

1 Saúde 35.639.784,00 

2 Justiça 

 

7.557.481,00 

3 Associações e Organizações  

 

1.017.596,95 

 

 TOTAL 

 

44.214.861,95 

 

Table 21 shows that in average there were spent the 
amount of 7.557.481, Mt in court costs for the 
procedures of domestic violence cases, only in four 
cities of the country.

Summing up, the costs of violence against women to 
the State and the Organizations total the summary 
shown in table 22.

Table 22: Economic Costs of Health, Justice and the 
Associations or Organizations (in MT) in the 
period 2005-2008 for the four cities of the 
country.

The total value of 44,214,861.95 MZN represents 
the economic costs of the violence against the 
women in the cities of Maputo, Matola, Beira and 
Nampula. This amount would be able to fund 
projects in six districts in the country, the 
designated fund of the “Seven Million of Meticais”

Table 20: Administrative costs (Figures in MT) in the 
period 2005-2008 to the four regions covered 
by this study.

Table 21: Court costs (Figures in Mt) in the period 2005-
2008 for the four regions covered by this study.
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O valor total de Meticais representa os 
custos económicos da violência contra a mulher nas 
cidades de Maputo, Matola, Beira e Nampula. Este 
valor daria para financiar projectos em seis distritos 
do país no vulgo fundo dos “Sete Milhões de 
Meticais”.

44.214.861,95 

63



Chapter 5 
Conclusions and 

Recommendations

5.1. Conclusions

1. The main forms of violence against women 
are the physical, psychological, spiritual, 
sexual, economic and social.

2. The main perpetrators of the VAW's are the 
husband, boyfriend, parent, the healer, the 
mother and father (in-laws), brother and 
sister (in-laws), and other men and women 
who have a kinship and closeness with the 
woman.

3. The main causes of the VAW are the power 
relations between the men and women in 
society, compounded by jealousy, envy, 
alcoholism and drug addition.

4. The social costs of the VAW are linked to the 
weakening of the educational role of the 
women in the family, their social 
intervention in the workplace and the 
suffering that conveys a feeling of hatred 
and revenge to their children.

5. The 2005-2008 economic costs of the VAW 
were estimated in 44.214.861.95 Mt in 
Maputo, Matola, Beira and Nampula cities 
in four years. This amount would be useful 
to finance the development projects in six 
districts of the country, in scope of the 
designated fund of the “Seven Millions of 
Meticais”.

6. It was concluded that the physical violence 
causes more economic costs and the 
psychological violence generates all other 
forms of violence including the spiritual 
itself.

7. The spiritual violence is plaguing many 
Mozambican women and families, 
especially in the south of the Save.

8. Although the study is restricted to the cities 
of Maputo, Matola Beira and Nampula, the 
results presented in Chapter 4 show that the 
society spends a meaningful amount each 
year on education, prevention, care and 
mitigation of violence cases against the 
women.

Capítulo 5
Conclusões e 

recomendações

5.1. Conclusões

1. Constata-se a existência de um fenómeno 
social – a violência envolvendo espíritos 
malignos e que afecta em grande medida a 
sociedade, independentemente do estrato 
social, e que não tem merecido a devida 
atenção pelos investigadores e instituições

2. As principais formas de violência contra a 
mulher são a física, psicológica, sexual, 
económica, patrimonial e social.

3. Os principais praticantes da VCM são o 
marido/parceiro ou companheiro, o 
progenitor, e outros familiares em 
conivência com algum feiticeiro, sogros, 
cunhados e outros homens e mulheres que 
mantêm uma relação de parentesco e de 
proximidade com a mulher.

4. As principais causas da VCM são as relações 
de poder entre homens e mulheres na 
sociedade, agravadas pelo ciúme, a inveja, o 
alcoolismo e a toxicodependência.

5. Os custos sociais da VCM são avaliados a 
partir das consequências psicológicas deste 
grande mal, que reduz a auto-estima da 
mulher, retira-lhe a concentração 
enfraquecendo o seu papel no seio da 
família, como mulher mãe e educadora.

6. Os custos económicos da VCM 2005-2008 
foram calculados em 44.214.861,95 Mt nas 
cidades deMaputo, Matola, Beira e 
Nampula em quatro anos. Este valor daria 
para financiar projectos de desenvolvimento 
em seis distritos do país no âmbito do vulgo 
fundo dos “Sete Milhões de Meticais”.

7. Concluiu-se que a violência física acarreta 
mais custos económicos e a violência 
psicológica acompanha todas as outras 
formas de violência e inclui a violência 
espiritual.

8. A violência espiritual assola várias mulheres 
e famílias moçambicanas, sobretudo no sul 
do Save.

9. Apesar de o estudo se restringir apenas às 
cidades de Maputo, Matola, Beira e 
Nampula, os resultados apresentados no 
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9. The cities from where was located the sample used 
in this study, represent the four largest cities of the 
country, which may have particular characteristics, 
regarding to their size and the occurrence of the 
violence cases. The numbers and the costs of violence 
are therefore different in these four regions, as an 
aspect that shows the difficult that can arise if one 
tries to carry these data into other cities and regions of 
the country, indeed, we can not assume a similar 
behaviour without a more exact knowledge of each 
city or region, at least in terms of the numbers and the 
occurrence of the violence cases.

5.2. Recommendations

1. The used methodology in this study can be 

improved with the better availability of data, 

and used successfully for a more comprising 

calculation of the overall costs of the 

violence, as longer as there are known 

numbers and all other variables considered 

in the used calculation methodology. The 

final values would be situated well above the 

calculated values in this study.

2. Taking into account the high costs of 

violence against the women in Mozambique 

for the Government and the society, these 

must develop actions to reduce its 

occurrence. To this aim, we suggest, among 

others, the following:

a) To strengthen advocacy in order to 

prevent and combat violence against the 

women;

b) To intensify publicity companies to 

women's rights and gender equity, 

education of the citizens by using the 

various  media (press, school, etc);

c) To intensify the promotion campaigns of 

the Law of Violence Against the Women;

d) To deepen the knowledge about the 

spiritual violence against the women in 

order to ensure better legal battle and 

possible treatment;

e) To design training programmes  for 

community leaders, community Courts 

capítulo 4 mostram que a sociedade 
despende anualmente um valor significativo 
na educação, prevenção, atendimento e 
mitigação de casos de violência contra a 
mulher. 

10.As cidades onde se localizou a amostra usada 
neste estudo representam as 4 maiores 
cidades do país, que poderão ter 
características particulares, no que diz 
respeito a sua dimensão e ocorrência de 
casos de violência. Os números e custos da 
violência diferem nestas 4 regiões, aspecto 
que mostra a dificuldade que pode surgir, se 
se tentar transportar estes dados para outras 
cidades e regiões do país, pois não se pode 
assumir um comportamento similar sem um 
conhecimento mais exacto de cada cidade 
ou região, pelo menos em termos de 
números e ocorrência de casos de violência.

5.2. Recomendações

1. A metodologia usada neste estudo pode ser 
melhorada com uma melhor 
disponibilização de dados, e usada com 
sucesso para um cálculo mais abrangente 
dos custos globais da violência, desde que 
sejam conhecidos os números e todas as 
outras variáveis consideradas na 
metodologia de cálculo usada. Os valores 
finais situar-se-iam muito acima dos valores 
calculados no presente estudo.

2. Atendendo aos custos elevados da violência 
contra a mulher em Moçambique para o 
Estado e a sociedade, estes devem 
desenvolver acções para reduzir a sua 
ocorrência. Para este fim sugerem-se, de 
entre outras, as seguintes:
a) Intensificar a advocacia com vista a 

prevenção e combate à violência contra 
mulher;

b) Intensificar campanhas de divulgação 
dos direitos da mulher e da igualdade de 
género, da educação do cidadão usando 
os diversos meios (a imprensa, a escola, 
etc);

c) Intensificar as campanhas da divulgação 
da Lei da Violência contra a Mulher; 

d) Aprofundar o conhecimento sobre as 
estratégias de prevenção da violência 
contra a mulher, como forma de incutir 
na sociedade a importância da 
priorização da prevenção da ocorrência 
deste grande mal.
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and the women members of the advisory 

boards in order to change the habits that 

result in mistreatment of the women in 

family, in institutions and in society in 

general, making the citizens to take at the 

habits in a dynamic and evolutionary  

way;

f) To intensify campaigns for promotion of 

the Law of Violence Against the Women;

g) To promote further studies on the 

violence and its public discussion, 

showing the victims that are not the only 

ones who suffer and also encouraging 

them to speak publicly about their 

occurrence;

h) To develop studies on the economic 

costs of the violence against the Women 

in the labour market and in the informal 

market;

I) To develop measures to promote the 

respectability of the girls in family and 

formal  education systems (to introduce 

in the curricula of the 1st and 2nd cycle 

of the NSE on themes of non-violence);

j) To develop further actions to promote 

girls's education; as an action that 

contributes to reduce their dependence 

on potential perpetrators of the violence;

k) To introduce a monitoring system that 

ensures not only the production of 

faithful statistics data, but better 

monitoring of cases of violence as a way 

to identify, expose and punish the 

perpetrators of the violence, by 

educating and persuading the 

perpetrators about the importance to 

change the habits;

l) Trainning, in material, human and 
financial terms, to institutions that deal 
with the problem of violence against the 
women, ensure the credibility of these 
institutions so that the victims are 
confident in themselves and can believe 
that these institutions represent a place 
where they can find help to solve their 
problems.

e) Aprofundar o conhecimento sobre a 
violência espiritual contra a mulher de 
forma a assegurar melhor combate e 
possível tratamento legal;

f) Promover debates públicos com o 
envolvimento de investigadores sobre a 
violência espiritual.

g) Desenhar programas de formação para 
os Lideres Comunitários, Tribunais 
Comunitários e mulheres membros dos 
Conselhos Consultivos com vista a 
mudança de hábitos que resultem em 
destrato da mulher na família, nas 
instituições e na sociedade em geral 
fazendo com que o cidadão olhe para os 
hábitos de forma dinâmica e evolutiva.

h) Intensificar as campanhas da divulgação 
da Lei sobre a Violência Doméstica 
contra a Mulher; 

i) Promover a realização de mais estudos 
sobre a violência e a sua discussão 
pública, mostrando as vítimas que não 
são as únicas que sofrem e encorajando-
as a falar públicamente sobre a sua 
ocorrência e sensibilizando a sociedade 
para a importância de se apostar na 
prevenção deste mal;

j) Desenvolver estudos sobre os custos 
económicos da violência contra a 
Mulher no mercado de trabalho e no 
mercado informal; 

k) Desenvolver acções visando a 
respeitabilidade da rapariga nos sistemas 
de educação familiar e formal (introduzir 
nos currículos do 1º ciclo e 2º clico do 
SNE temáticas sobre Não Violência);

l) Desenvolver mais acções visando 
promover a educação da rapariga; acto 
que contribui para a redução da sua 
dependência dos potenciais praticantes 
de violência;

m) Introduzir um sistema de monitoração 
que assegure não apenas a produção de 
dados estatísticos fiéis, mas um melhor 
acompanhamento dos casos de violência 
como forma de identificar, expôr e 
penalizar os praticantes de violência, 
educando e persuadindo os praticantes 
sobre a importância da mudança de 
hábitos;

n) Capacitar, em termos materiais, 
humanos e financeiros, às instituições 
que lidam com o problema da violência 
contra a mulher, assegurar a 
credibilidade destas instituições para que 
as vítimas ganhem confiança nas 
mesmas e acreditem que estas 
instituições representam um local onde 
podem encontrar ajuda para os seus 
problemas.
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