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O IEDDH 

 

 

IEDDH tem por objectivo ajudar a sociedade 
civil a converter-se numa força efectiva de 
defesa dos Direitos Humanos e de reforma 
democrática.   
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IEDDH no Mundo 

● O orçamento de 2015:  82 750 000 Euros, 

alocados através de 110 convites a 

apresentação de propostas 

 

● Alocação orçamental o periodo 2014-2020: 

EUR 1 332 752 000 

 

● 2015  tivemos um convite global a 

apresentação de propostas 
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Areas prioritárias convite global 2015: 

●  Apoio às Organizações de Defensores de Direitos 

Humanos (DDH) que trabalham ao nível da base 

● Apoio às crianças associadas à forças, grupos e 

gangues armadas, ou afectadas por violência armada 

● Apoio aos Imigrantes, incluindo pessoas em busca de 

asilo, deslocados internos e as pessoas sem pátria 

● Apoio as acções de luta contra a pena de morte 

 

Prioridades alinhadas ao novo Plano de Acção para 

Democracia e Direitos Humanos 2016-2020, recentemente 

adoptado  
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IEDDH em Moçambique 

A ambição do IEDDH em Moçambique é 
facilitar a mudança de comportamentos perante 
os direitos existentes e advogar para os direitos 
em falta. 

 

● Definição das prioridades: 
 

Estratégia nacional de Direitos Humanos 

 

Consultas com OSC´s para a definição 
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IEDDH em Moçambique: 

Desde 2007 varias prioridades nos CAP:  
- Violência contra mulher e a rapariga (2007, 2009,2011)  

- Liberdade de expressão e informação (2007, 2011) 

- Trafico de pessoas (2009) 

- Monitoria dos processos eleitorais (2007, 2009, 2013) 

- Educação cívica (2007) 

- Promoção do dialogo (2007) 
 

Setembro – Outubro 2011: Avaliação do IEDDH 
em Moçambique para o período 2004-2011 
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Projectos Financiados 

2007:  

 

ACAMO- "Quebrar a Exclusão" 

 

KULIMA- " Fazer a democracia acontecer na 

radiodifusão: uma rádio comunitária para promover a 

participação politica activa nos distritos de Chinde e 

Inhassunge" 
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Cont… 
 

2008 
 

GWEVHANE- "Mudanças Positivas e Sustentáveis" 

 

JOINT: Fortalecimento das estruturas operativas das ONGs 
Nacionais em vista duma Boa Governação e dum empoderamento 
da Sociedade Civil Moçambicana 

 

NHAMAI: Promoção dos direitos humanos da mulher e criança 
vitimas de violência  

 

TEIA: Educação Cívica e Observação Eleitorais  
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Cont… 

2009: 
COSV: Combate a violencia domestica e direitos humanos da Mulher no Maputo 

 

GWEVHANE: Combate a violência doméstica e Combate ao tráfico de pessoas 

tendo como atenção especial a rapariga adolescente 

 

HelpAge International: Reduzir a violência contra a mulher idosa: contando com a 

cultura  

Konrad Adenauer: Revisão da legislação eleitoral moçambicana  

 

Power International: Combate contra violência domestica contra mulher com 

deficiência 

USTM: Violencia domestica: Educação Jurídica e massificação da respectiva 

legislação 
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Cont… 

2011: 
CCS: Contribuir para o respeito e aplicação dos direitos da mulher e da 

rapariga nas comunidades rurais  

 

Medicos del Mundo: Prevenção da violência contra as mulheres e 

raparigas no distrito de Matola para contribuir a garantir o exercicio dos 

dereitos sexuais e reproductivos  

Associação Meninos de Moçambique: As mulheres exigem respeito: a 

mudança não é utopia  

2013: 

FORCOM: "Aumentando a Consciência Política e Ampliando as Vozes dos 

Cidadãos nos Processos Eleitorais e Democráticos 

IOM: "voices from the underground" 
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Principais conclusões da avaliação do IEDDH em Moçambique 

2011 ( periodo 2004-11) 

● O IEDDH tem um grande potencial de se tornar um 

instrumento facilitador e unico para explorar e apoiar 

dinamicas inovadores para mudanças em 

Moçambique  

● As prioridades e os objectivos dos convites a 

apresentação de propostas reflectem a situação 

social e politica actual do pais 

● Pórem, ao longo dos anos os temas foram bastante 

diversificados e dispersados geograficamente, facto 

que impediu sinergias entre os projectos e reduziu  a 

visibilidade do seu impacto  

 



Slide 12 

Cont. 

● O IEDDH deve se tornar uma iniciativa 

explicitamente politica e isso deve reflectir-se 

na definição dos objectivos dos convites 

● Para aumentar o impacto o objectivo geral do 

IEDDH, deve manter-se o mesmo, as areas 

gerais devem se manter as mesmas, 

mudando apenas os objectivos especificos de 

cada convite  
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E ainda: 

Consórcio SACO (SAFEGE/COWI) 

 

Desde 2011: Projecto de Assistência Técnica às 

organizações beneficiárias do IEDDH para assegurar e 

aprimorar a efectividade na implementação de projetos, 

nas áreas: 
● Trabalho de rede – capitalizar experiências; 

● Advocacia e políticas públicas em direitos humanos; 

● Trabalhar na perspectiva de capitalizar as lições aprendidas  

● Reforçar instrumentos de monitoria; 

● Partilhar boas prática 

● Bases para boa gestão de projectos: planificação, contabilidade, etc 
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Imagens: Projecto USTM  
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Centro de acolhimento COSV e 
Nhamai 
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Em 2015: 

A Historia continua com os 6 novos 
contratos da chamada de 2015 
 
Orçamento 2017: 900 000 EUR 
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● Muito Obrigada 

 


