PLANO DE AÇÃO PELO ALBINISMO EM ÁFRICA:
"CHEGOU A HORA DA IMPLEMENTAÇÃO"
19 e 20 de fevereiro de 2017
Reunião Regional de Grupos da Sociedade Civil que representam Pessoas com
Albinismo na África

Plano de Trabalho
(2018-2021)
Maputo, 20 de Maio de 2018
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1. Nome da sua organização: - Comissão Nacional dos Direitos Humanos
(CNDH)

2. País: - Moçambique

3. Região específica no país em que trabalha: - Sede na Cidade de Maputo e
trabalha em todo o pais
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PASSO 1
Quais são as suas atividades/acções actuais e como contribuem estas para o
Plano de Ação Regional? (Uma atividade pode contribuir para várias metas)

Nº
Descrição da atividade
1 Capacitação Institutional

2

Promoção dos Direitos Humanos das
Pessoas com Albinismo

3

Realização de Campanhas de
3

Metas do PAR
Capacitar os comissários,
Técnicos e Pontos Focais
em matérias sobre o
Albinismo.
Realizar seminários,
palestras, workshops e
debates sobre direitos da
Pessoa com Albinismo.
Produção e distribuição de

sensibilização da sociedade sobre os
direitos e deveres das Pessoas com
Albinismo

4

5

6

materiais de propaganda
(folhetos, cartazes,
camisetes, bonés e outos
de protecção e defesa de
Pessoas com Albinismo.
Disseminação de mensagens positivas Realização de programas de
sobre albinismo
radio, televisão, imprensa
escrita e visitas
domiciliarias.
Prevenção e medidas de segurança a Treinamento de policias,
favor das Pessoas com Albinismo.
Agentes de saúde, justiça,
professores, médicos
tradicionais e lideres
comunitários.
Advocacia sobre direitos das pessoas Persuasão as entidades
com albinismo
Publicas e Privadas, a
sociedade civil e parceiros
4

7

Fortalecimento do Quadro Legal
existente de modo a integrar normas
favoráveis aos direitos das pessoas
com albinismo.

8

Promoção e apoio ao Associativismo
das Pessoas com Albinismo

5

apelar o Legislativo e o
Governo a aprovar leis de
protecção e defesa da
pessoa albina e rever as
normas discriminatórias.
Garantir a assistência legal,
técnica, moral e material

PASSO 2
Actividades a realizar de forma a contribuir para o alcance das metas do Plano
de Ação Regional. (Uma atividade pode contribuir para várias metas)

Atividade Descrição da atividade
Medidas e metas do PAR
1
Formação em matéria
Promover 50 capacitações
dos direitos humanos das envolvendo 200 pessoas, dentre
pessoas com albinismo
funcionários do Estado, da
Sociedade Civil e médicos
tradicionais e
2
Divulgação da legislação, Realizar 20 eventos; dentre
Estratégias e Planos
seminários, palestras e
workshops para 1.000 pessoas.
3
Fortalecimento de
Colaborar com as autoridades,
medidas de Prevenção,
Parlamento, Policia e Tribunais
6

4

defesa e combate aos
raptos, trafico e
assassinatos de Pessoas
com Albinismo
Estudos, investigação e
Pesquisa de casos
criminais contra Pessoas
com Albinismo

5

Realizar campanhas de
sensibilização sobre os
direitos da Pessoa com
Albinismo

6

Mobilização de meios
para cuidados especiais
7

na reforma legal, aplicação de
medidas efectivas e preventivas
e a responsabilização dos
autores dos crimes.
Realizar 3 trabalhos sobre: a) rapto e assassinatos, b) - trafico
de órgãos humanos e seu
destino e c) - papel dos médicos
tradicionais.
Produzir material de
propaganda; folhetos,
camisetes, bonés, cartazes,
canetas, autocolantes, blocos e
agendas e garantir a distribuição
pelo pais.
Trabalhar com a Educaçao e
Saude para prover material

7

8

9

em prol das Pessoas com visual adequado, protectores
Albinismo
solares e assistência ao cancro
da pele..
Campanha com a
Promover debates e garantir a
Comunicação Social
cobertura dos Mídias dos
sobre os direitos das
programas
Pessoas com Albinismo
Criação de base de dados Persuadir o Governo para
e estatística desagregada integrar nas estatísticas do
da Pessoa com Albinismo Instituto Nacional da Estatística
(INE) indicadores sobre a Pessoa
com Albinismo.
Integrar na estrutura do Criar no Ministério do Género,
Governo a
Criança e Acção Social um sector
representação das
sobre Pessoas com Albinismo e
Pessoa com Albinismo
afectar um técnico efectivo
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PASSO 3
Tipo de apoio necessario para realizar as actividades e acções. (O apoio pode
ser financeiro, político, técnico ou outro)

Atividade Descrição da atividade
Apoio necessário
1
Capacitação Institutional Meios Financeiros, Material e
Transporte
Capacitação dos líderes
Meios financeiros, técnicos e
2
religiosos, comunitários e apoio politico
médicos tradicionais
Campanhas em prol da
Meios financeiros, técnicos e
3
Pessoas com Albinismo
apoio politico.
4

Disseminação de
mensagens positivas

Meios financeiros, técnicos e
apoio politico.
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5

6

7

8

sobre o albinismo
Realização de campanhas
sobre os direitos da
Pessoa com Plbinismo
Sensibilizar, mobilizar e
educar a sociedade sobre
os direitos da pessoa com
albinismo
Trabalhos com a
Comunicação Social na
Campanha sobre a
Pessoa com Albinismo
Integração nos
indicadores da estatística
e na estrutura do MGCAS
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Meios financeiro e Técnico.

Meios financeiros, técnicos e
apoio politico.

Meios financeiros e Técnicos.

Meios financeiros, técnicos e
apoio politico.

