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13DE 
JUNHO 

É O DIA INTERNACIONAL 
PARA A CONSCIENCIALIZAÇÃO 
DO ALBINISMO.  

Assinalar esta data foi um importante passo para a valorização 
da pessoa com albinismo. Vamos perceber porquê...

Quando falamos em albinismo é imperativo falar em sol e raios 
ultravioleta. É muito importante que as pessoas com albinismo se protejam 
na sombra. Mas tão ou mais importante é que não fiquem na sombra  
do desconhecimento, do preconceito e da discriminação. 

Para que uma criança nasça com albinismo, 
ambos os pais têm que ser portadores do gene 
e, nestes casos, há 25% de hipóteses de isso 
acontecer. O albinismo é uma condição genética, 
relativamente rara e não-contagiosa, que pode 
afetar pessoas nascidas em qualquer parte do 
mundo. 

Esta condição resulta da produção insuficiente 
de melanina pelo que a principal característica 
do albinismo é a ausência, parcial ou total, 
de pigmento na pele, cabelo e olhos. 

Devido à falta de melanina, as pessoas com 
albinismo têm olhos muito sensíveis à luz 
e a sua pele é muito vulnerável a queimaduras 
solares. Isto pode levar, no extremo, a problemas 
de visão incuráveis e ao aparecimento de cancro  
de pele.

Estatísticas feitas em diversos lugares de África 
demonstram que as pessoas com albinismo 
morrem prematuramente, em média entre  
os 30 e os 40 anos, de cancro de pele. 

COMECEMOS, ENTÃO, POR CLARIFICAR 
O QUE É O ALBINISMO

30/40 ANOS 

CANCRO 
DE PELE

MOTIVO:

MORTE
PREMATURA AOS

Á
F R

I C
A
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E PORQUE USAMOS A EXPRESSÃO
PESSOA COM ALBINISMO (PCA) EM VEZ DE ALBINO?

Nos países onde a cor de pele das pessoas com 
albinismo mais se destaca da restante família e 
da comunidade há uma maior probabilidade de 
emergirem falsas crenças e mitos.

O nascimento de crianças com albinismo varia 
conforme a região. Na Europa e na América do 
Norte ocorre na frequência de 1 em cada 17 000 
a 20 000. Em África esta frequência pode atingir 
1 em cada 1 000. 

Embora haja pouca informação, a sociedade civil 
estima que existam mais de 20 000 pessoas com 
albinismo espalhadas por Moçambique. 

Porque coloca a pessoa acima da sua condição 
genética, valorizando-a enquanto indivíduo  
e ser pleno de direitos. Não é depreciativa.

Historicamente, a cor da pele tem sido alvo  
de discriminação. Infelizmente, a condição  
das pessoas com albinismo não é excepção  
e isso leva a que sejam estigmatizadas pela  
sua aparência. 

Os movimentos dos olhos e da cabeça,  
na verdade relacionados com os problemas 
de visão, podem provocar estranheza e ser, 
erroneamente, associados a mitos 
e bruxarias. 

Acima da condição genética do albinismo, está 
uma pessoa com um estado de saúde vulnerável 
e sujeita a grande desconhecimento  
e preconceito sociais. 

SE AS PESSOAS  
COM ALBINISMO PODEM 
NASCER EM QUALQUER PARTE 
DO MUNDO, PORQUE VAMOS 
FALAR DE ÁFRICA E,  
EM PARTICULAR,  
DE MOÇAMBIQUE?

DADOS
2014

Em 2014, foram reportados, pelo menos, 305 
ataques físicos contra pessoas com albinismo – 
morte, desmembramento, violação ou mutilação 
– em 23 países.

Em 2015, um tribunal tanzaniano condenou  
à morte quatro pessoas acusadas de assassinar 
uma mulher com albinismo, cujos membros 
foram decepados para a utilização em práticas  
de feitiçaria. Esse facto aumentou a pressão 
sobre Moçambique.

Moçambique regista o número mais elevado  
de casos processados e, de acordo com  
as autoridades, do final de 2014 a metade  
de 2015, registou-se um surto de ataques  
neste país. 
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MISSÃO 
KANIMAMBO
MOÇAMBIQUE

2017

Em 2015, um novo 
Código Penal entrou 
em vigor, punindo, 
pela primeira vez,  
a posse, o transporte 
e o tráfico de órgãos 
e partes do corpo 
humano. O novo 
Código Penal permitiu 
ao Supremo Tribunal 
iniciar 65 casos 
criminais, dos quais 
36 na Zambézia, 15 em 
Nampula, 4 em Tete,  
4 em Cabo Delgado,  
3 em Sofala,  
2 em Niassa  
e 1 em Inhambane.
Em maio de 2016,  
o Tribunal Judicial  
de Nampula condenou 
a 40 anos de prisão  
os quatro réus 
envolvidos na morte 
de um jovem activista 
com albinismo.
Apesar das acções do 
governo estarem a dar 
resultados,  
a situação das pessoas 
com albinismo, em 
Moçambique, requer 
atenção urgente.
Os ataques a pessoas 
com albinismo estão 
ligados a um contexto 
de discriminação e 
acredita-se que estejam 
associados aos mitos 
sobre o albinismo.
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No contexto cultural e religioso,  
em Moçambique, existem várias crenças, 
inclusive contraditórias, que emergiram, 
relacionadas com o albinismo. Pessoas com 
albinismo “não morrem, simplesmente 
desaparecem”, “são fantasmas” por causa  
da ausência de cor na pele, olhos e cabelo,  
ou ainda, que as partes do seu corpo dão saúde  
e sorte quando usadas em poções e amuletos. 

Tratando-se de crença assume um 
desenvolvimento normativo que rege as acções 
e os hábitos e que se torna lentamente mais 
verdadeira quanto mais partilhada for.

Culturalmente, o nascimento de uma criança 
com albinismo é considerado uma maldição para 
a família e para a comunidade. Existem relatos 
de bebés com albinismo mortos à nascença pelos 
próprios pais ou levados a líderes espirituais por 
serem considerados uma maldição.

Mães de crianças com albinismo são 
pressionadas a abandonar os seus filhos. 
É frequente ver-se gente a cuspir para o chão 
quando passa uma pessoa com albinismo ou 
quando passa a mãe, ou familiar, de uma criança 
ou adulto com albinismo.

Há quem recuse apertar a mão a uma pessoa 
com albinismo para evitar o contágio…  
Mera superstição, sem qualquer fundamento 
científico.

RELIGIOSIDADE 
POPULAR 
E BRUXARIA: 
A CRENÇA 
ASSOCIADA 
AO ALBINISMO.

Este sistema de crenças provoca o preconceito,  
a exclusão social e incentiva ao crescimento  
de acções criminosas.

As condições de pobreza e o difícil acesso  
à educação não permitem que as pessoas sejam 
devidamente informadas. É fundamental 
acompanhar e sensibilizar as famílias e as 
comunidades antes mesmo dos bebés nascerem.

Por outro lado, questões culturais e o difícil 
acesso ao sistema de saúde convencional 
alimentam o tradicional recurso a feiticeiros, 
actores principais na criação de crenças 
relacionadas com entidades sagradas.

“Tratando-se de crença  
assume um desenvolvimento 
normativo que rege as acções  
e os hábitos e que  
se torna lentamente  
mais verdadeira quanto  
mais partilhada for.”
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As pessoas com albinismo são discriminadas  
e atacadas. O mito sobre o albinismo tem 
diversas dimensões, nomeadamente de poder  
ou maldição. 

Se por um lado, as pessoas com albinismo são 
referenciadas a forças do oculto e vistas como 
causa de azar, doença ou morte, por outro, são 
potenciadas como fonte de cura, purificação  
e poder.

O mito tornou a ausência da cor um elemento 
extremamente perigoso para quem é portador 
de albinismo. Perseguição, ataques e mutilações 
conduzem, na grande maioria dos casos, 
à morte. 

O MITO 
QUE TORNA 
A DIFERENÇA 
PERIGOSA.

As partes do corpo de uma pessoa com albinismo 
(pernas, braços, genitais e cabelo) são roubadas, 
traficadas e utilizadas para preparar amuletos, 
talismãs e poções, e para outros rituais.

Muitas das vítimas são desmembradas por se 
acreditar que a intensidade dos gritos, enquanto 
estão a ser mutiladas, potencia o efeito das 
poções e amuletos. 

Existem registos de ataques contra adultos  
e crianças, no entanto, as crianças são as mais 
vitimizadas. Os ataques a crianças são mais 
frequentes, dada a fragilidade das vítimas 
e acredita-se também que possam estar 
relacionados com a sua maior inocência  
e pureza.

MISSÃO 
KANIMAMBO
MOÇAMBIQUE

2017
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Existem diferentes 
tipos de crime nos 
ataques às pessoas com 
albinismo. 
Quem persegue, ataca, 
mutila ou mata é 
criminoso. Os médicos 
tradicionais que se 
intitulam feiticeiros, e 
preparam amuletos ou 
poções, são criminosos. 
Quem trafica as partes 
dos corpos das vítimas 
e quem compra as 
poções e amuletos é 
criminoso.
Em Dar es Salaam 
(Tanzania) há 
testemunhos de 
que um conjunto 
de partes do corpo 
de uma pessoa com 
albinismo, incluindo 
os dois braços e 
pernas, genitais, 
orelhas, língua e 
nariz, podem atingir 
mais de 50.000€, 
segundo cálculos 
da Cruz Vermelha 
Internacional, valor 
muito aliciante para 
os criminosos e 
oportunistas.
Esta é uma prática 
criminosa de absoluta 
violação dos direitos 
humanos, não podendo 
ser de forma alguma 
justificada por 
tradições ou mitos. 

UM CRIME 
ONDE ATÉ 
A FAMÍLIA 
PODE ESTAR 
ENVOLVIDA.

“Apesar dos sucessos 
alcançados 
em Moçambique, 
a segurança 
das pessoas com 
albinismo continua  
a ser precária. 
O medo existe 
e persiste.”
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Como identificar os criminosos quando  
o secretismo que envolve os actos de feitiçaria 
é enorme e as vítimas e suas famílias têm medo 
de reportar os ataques?

A situação é ainda mais grave porque 
as pessoas com albinismo não podem confiar 
em quem as devia proteger. Família, amigos  

e vizinhos estão frequentemente envolvidos  
nos crimes cometidos e as situações 
generalizadas de pobreza também propiciam 
este mercado macabro.

Apesar dos sucessos alcançados em Moçambique, 
a segurança das pessoas com albinismo continua 
a ser precária. O medo existe e persiste.

MAS QUAL A DIMENSÃO DO PROBLEMA  
QUANDO A PRÓPRIA FAMÍLIA DAS VÍTIMAS  
ESTÁ ENVOLVIDA NO CRIME?
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TÊM VINDO A SER CRIADOS 
MECANISMOS DE PROTECÇÃO 
DAS PESSOAS COM 
ALBINISMO.

Na verdade, há milhares de pessoas com 
albinismo que não se sentem seguras para ir 
sozinhas para o trabalho, para a escola ou para 
os seus terrenos agrícolas. Têm medo de ser 
perseguidas e atacadas!

Dada a condição discriminatória das pessoas 
com albinismo, em Moçambique,  
é frequente queixarem-se de falta de acesso  
ao emprego e à educação o que fragiliza ainda 
mais a sua situação económica. 

As pessoas com albinismo têm protecção 
normativa que cobre os seus direitos humanos 
fundamentais: direito à vida, à integridade física, 
liberdade, segurança, saúde física e mental  
e qualidade de vida. Mas é imperativo 
aplicar leis que punam os crimes cometidos, 
nomeadamente as mutilações e o tráfico  
de partes do corpo das vítimas.

Moçambique adoptou, em 2015, um plano que 
inclui: desenvolvimento de um programa  
de educação e sensibilização; reforço do controlo 
policial; investigação para compreender  
s causas dos ataques e tráfico das partes do corpo 
das pessoas com albinismo; protecção legal  
e social; medidas de prevenção e protecção 
contra os ataques.

Foram criados grupos de referência compostos 
por diversas entidades que ajudam a espalhar  
a mensagem e a despoletar alertas em caso  
de ataques, raptos ou tráfico de membros  
das pessoas com albinismo.

Tem que ser garantida a correcta investigação 
e recolha sistemática de dados que permitam 
conhecer as causas dos ataques e discriminação, 
actuando nos pontos críticos.

As pessoas com albinismo e as associações que 
defendem os seus direitos devem ser envolvidas 
nas iniciativas de protecção e sensibilização 
numa óptica de “nada sobre nós, sem nós”.
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QUEM PODE INTERVIR 
NA MUDANÇA?

Os governantes dos países têm um papel 
primordial, e devem intervir, mas sobretudo  
a sociedade civil tem de estar envolvida.

Nas escolas, os professores devem estar 
sensibilizados para, por exemplo, sentarem as 
crianças com albinismo nas filas da frente para 
que elas vejam melhor o que está no quadro.  
Os problemas de visão podem ser a causa  
da falta de concentração e das dificuldades  
de aprendizagem.

A educação e a sensibilização têm um papel 
muito importante para explicar a causa científica 
do albinismo e eliminar progressivamente  
as crenças e os mitos erróneos sobre as pessoas 
com albinismo.
Mudar as atitudes e a condição das pessoas com 
albinismo é um dever dos governantes e de toda 
a sociedade civil. Cada pessoa tem o seu papel. 
No mínimo, pode informar-se e esclarecer o seu 
grupo de influência.

A Kanimambo acredita que é fundamental  
a capacitação das organizações locais, para que 
tenham um papel mais interventivo. Por isso, 
apoia as associações no terreno garantindo que 
actuam de forma mais directa, regular  
e sustentada para alterar este paradigma.

AS MAIORES NECESSIDADES 
DAS PESSOAS COM 
ALBINISMO.

As maiores necessidades das pessoas com 
albinismo estão relacionadas com a segurança, 
com o acesso à educação e aos cuidados de saúde. 

É fundamental criar leis e mecanismos  
de segurança, informar convenientemente para 
desmistificar as crenças erróneas, e aplicar 
punições aos crimes cometidos contra as pessoas 
com albinismo. 

É necessário investir na área da educação para 
permitir trabalhos mais qualificados e dentro 
de casa onde as pessoas fiquem protegidas do 
sol. A educação é também uma forma de apoiar, 
integrando e reintegrando as pessoas com 
albinismo na sociedade. 

Advertir para a prevenção do cancro  
de pele e para os cuidados dermatológicos e 
oftalmológicos, é extremamente importante para 
que as pessoas com albinismo melhorem a sua 
qualidade e esperança de vida. Falamos do uso  
de roupa, chapéus e protetores solares,  
que protejam do sol, e do uso de óculos.  
É importante dizer que os óculos são  
um meio que ajuda a vencer a barreira  
do relacionamento e da aprendizagem.



KANIMAMBO POR UMA VIDA COM MAIS LUZ11

MAS EXISTEM GRANDES 
DESAFIOS PARA PASSAR  
DA TEORIA À PRÁTICA.

AS CONDIÇÕES SOCIAIS  
ESTÃO NA ORIGEM  
DAS DIFICULDADES.

Os dados de 2016 dizem-nos que 55%  
dos Moçambicanos vivem no limiar da pobreza.  
Esta condição, associada à falta  
de oportunidades de emprego e à baixa 
escolaridade, torna-se o cenário ideal  
para contextos obscuros e criminosos. 

O tráfico de órgãos e de pessoas é o maior 
exemplo de um negócio lucrativo que se 
aproveita das pessoas mais vulneráveis.  
Isto explica a relação entre os crimes cometidos 
contra as pessoas com albinismo  
e o envolvimento das suas famílias e vizinhos. 
Os registos de tráfico são, sobretudo, de crianças, 
vítimas da sua fragilidade e do aliciamento dos 
seus cuidadores e de adultos, pessoas em quem 
confiam e que as deveriam proteger. 
As vítimas são facilmente aliciadas com falsas 
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oportunidades e negócios criminosos  
e as crenças e mitos sobre o albinismo proliferam  
no país.

As zonas rurais são as mais afetadas e registam 
o maior número de pessoas traficadas. Nestas 
zonas as vítimas são levadas para as cidades, 
sob a lógica da migração, onde se promete um 
mundo de oportunidades. Oportunidades essas 
que acabam por se revelar crimes hediondos.  

E QUAIS AS ARMAS 
PARA CONTRARIAR 
ESTA CONDIÇÃO? 

Sem dúvida, investir no apoio psicossocial  
e proteger as pessoas com albinismo. 
Reforçar a actuação das forças policiais  
e das instituições e garantir a existência  
de grupos de referência, multidisciplinares,  
que actuem com rapidez e eficácia sempre que  
se levante uma suspeita de potencial ataque  
ou prática de crime.

Informar e educar os adultos e crianças de toda  
a comunidade para que não sejam apanhados 
nas teias de gente corrupta e criminosa que só 
olha aos seus próprios interesses. 
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ENTÃO INFORMAR 
E EDUCAR É PROTEGER?

Sim, informar e educar são duas ferramentas 
poderosas para proteger as pessoas com 
albinismo e esclarecer famílias, cuidadores e 
as comunidades, para além de contribuir para 
vencer o preconceito.

A informação e sensibilização são a melhor 
forma de erradicar os preconceitos, mudar 
mentalidades e alertar para os perigos.  
E podem actuar sobre toda a comunidade,  
em qualquer idade, independentemente  
da literacia.  

No campo da educação é necessário integrar no 
programa escolar a sensibilização à igualdade 
e às questões do albinismo, e criar escolas 
inclusivas. Só assim poderão ser dados passos 
efetivos no sentido da integração.

No entanto, as famílias e cuidadores  
de crianças com albinismo precisam sentir-se 
seguros para que não proíbam as suas crianças 
de ir à escola, pelo que é imperativo serem 
criados mecanismos de protecção e segurança.

MAS HÁ OUTRAS FORMAS DE 
PROTECÇÃO, NOMEADAMENTE, 
A SOLAR...

Nunca é demais lembrar que o cancro de pele é 
uma das principais causas de morte prematura 
das pessoas com albinismo.
O risco de desenvolver cancro de pele é ainda 
maior nos países com climas tropicais, com mais 
tempo de sol e calor.

A prevenção começa, mais uma vez, no acesso à 
informação. É essencial sensibilizar para que as 
pessoas com albinismo evitem a exposição solar. 
Devem, por exemplo, trabalhar os seus terrenos, 
o mais possível, fora das horas de maior calor 
(logo pela manhã ou ao fim da tarde) e sempre 
protegidos. Mas o acesso aos cuidados de saúde  
é fundamental. 

Moçambique tem investido nesta área, 
preconizando consultas gratuitas  
de dermatologia e oftalmologia em três 
hospitais centrais. Esta boa prática não retira 
a importância de criar pontos móveis que 
cheguem a zonas mais remotas para que toda  
a gente possa ser sensibilizada  
 e tenha a mesma oportunidade de acesso.

Os protectores solares e cremes cicatrizantes 
devem fazer parte da lista de medicamentos 
básicos das pessoas com albinismo, estando 
sempre disponíveis e acessíveis para toda  
a gente, incluindo para quem vive  
nas zonas rurais.
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O ideal seria criar uma rotina de entrega  
de protectores solares, pomadas cicatrizantes 
para curar as feridas na pele provocadas pelo 
sol, e cremes hidratantes.

Da mesma forma, as consultas de oftalmologia, 
a prescrição de óculos e o aconselhamento sobre 
os problemas de visão devem ser acessíveis  
e de baixo custo ou mesmo gratuitos.

Os cuidados já referidos, juntamente com o uso  
e acesso a bonés, chapéus e óculos de sol, são  
os meios básicos para que as pessoas com 
albinismo se protejam do sol. 

E QUAL O PAPEL DE UMA ONGD 
PARA ULTRAPASSAR  
OS DESAFIOS?

O papel da sociedade civil é extremamente 
importante, mas se for organizado tem muito 
mais impacto e é mais eficaz. É por isso  
que as ONGD têm um papel tão importante. 

Falemos então de uma associação muito 
importante para as pessoas com albinismo,  
a Kanimambo.

A Kanimambo é uma associação, com estatuto  
de ONGD, que promove e apoia a plena 
integração das pessoas com albinismo, 
protegendo, através da divulgação, educação 
e angariação, a qualidade de vida e a inserção 
social das pessoas com albinismo nos países 
lusófonos, em especial Moçambique.
Esta associação põe em marcha as medidas  
que permitem passar da teoria à prática  
e que contribuem para uma real integração 
das pessoas com albinismo. 
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Falamos de acções de sensibilização para 
profissionais de saúde, escolas, organismos  
e comunidade. 

Falamos de acções de informação e de prevenção 
destinadas a educadores e cuidadores  
de crianças com albinismo. Mas falamos também 
de acções de angariação de produtos que 
permitem às pessoas com albinismo, crianças  
e adultos, protegerem-se do sol.

A recolha de artigos de protecção solar 
(protectores solares, cremes cicatrizantes, 
óculos de sol, bonés) e de prevenção (roupas, 
brinquedos e material escolar), aliada  
à organização do transporte que os permite 
chegar a quem mais precisa, é um impulso  
de protecção e apoio que muito contribui para 
que as pessoas com albinismo tenham  
a valorização e dignidade que merecem.

A 1.ª Missão Médica da Kanimambo dedicada  
à oftalmologia é a materialização deste trabalho 
de dignificação das PCA, contribuindo para a 
melhoria da sua qualidade de vida e ajudando-as 
na sua capacitação. 

A equipa liderada pelas Dras. Mun Faria, 
oftalmologista e cirurgiã, e Ana Cláudia Fonseca, 
neuro-oftalmologia realizou mais de uma 
centena de consultas e intervenções entre  
os dias 4 e 12 de Setembro de 2017, em Nampula 
e Maputo. Realizaram, ainda, acções de formação 
a médicos e estudantes de medicina.

É a primeira acção concreta neste domínio 
à qual se seguirá a dermatologia que ajudará  
a melhorar a qualidade de vida das pessoas  
com albinismo.

Falamos 
de acções  
de sensibilização 
para profissionais 
de saúde, escolas, 
organismos 
e comunidade.
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MAS QUEM É IMPRESCINDÍVEL 
PARA QUE A KANIMAMBO 
CUMPRA A SUA MISSÃO?

Todos são imprescindíveis. Todos os que 
acompanham o trabalho da Kanimambo, 
todos os que passam a palavra, alertando 
e sensibilizando, todos os que contribuem 
activamente com donativos e oferta de bens, 
todos são imprescindíveis. 

Porque sem a participação da sociedade civil  
não será possível chegar a quem mais precisa  
e ajudar.

Por isso, partilhe a condição das pessoas com 
albinismo, com a sua família, com os colegas, 
com vizinhos ou amigos. Aproveite cada 

oportunidade para divulgar. Quem ouvir ficará 
mais informado e poderá espalhar a mensagem 
com o seu grupo de influência. 

Mas se quiser ser ainda mais activo, informe-se 
sobre a Associação, acompanhe o seu trabalho  
e adira ao Grupo de Amigos da Kanimambo.  

Juntos, vamos contribuir para que as pessoas 
com albinismo não vivam escondidas no medo 
de ser discriminadas ou perseguidas, para que 
andem à luz do dia, devidamente protegidas 
dos preconceitos e do sol.  



KANIMAMBO POR UMA VIDA COM MAIS LUZ17

MISSÃO
A missão da KMB é intervir na saúde e proteger as pessoas com albinismo, principalmente  
aquelas cuja situação de carência socioeconómica impossibilita o acesso aos produtos básicos  
de protecção solar.

SOBRE A KANIMAMBO
A Kanimambo teve a sua génese num movimento 
espontâneo de jovens que, desde 2012,  
se organizou para angariar e enviar protectores 
solares, bonés e chapéus-de-sol para crianças  
e adultos com albinismo. De forma a estruturar 
a sua missão, integrou-se com uma  ONGD, 
a Memórias e Gentes, com sede em Coimbra  
e com trabalho desenvolvido nos PALOP.

Dado o incremento da actividade, em 2016, 
foi decidido estabelecer-se como organização 
autónoma. Assim, constituiu-se em 28 de Julho  
de 2016 e a 20 de Setembro de 2016 foi 
reconhecida como ONGD (Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento),  
nos termos do artigo 8.º da lei n.º66/98 de 14  
de Outubro, beneficiando do facto de poder  
vir a  ser Instituição de Utilidade Pública.

A Kanimambo – Associação de Apoio ao 
Albinismo (KMB) promove e apoia a plena 
integração das pessoas com albinismo (PCA)  
nos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, com especial enfoque  
em Moçambique.

Protege as PCA através da divulgação, educação 
e angariação de artigos de protecção solar 
(protectores solares, cicatrizantes, óculos 
graduados e óculos de sol com protecção UV, 
chapéus) e de inserção social (roupa, material 
escolar e brinquedos).
 

 

OBJECTIVOS
a) Realizar acções e campanhas 
 de sensibilização sobre a temática 
 do albinismo junto da sociedade civil,  
 profissionais de saúde, escolas,  
 organismos locais e comunidades; 
b) Promover acções de angariação  
 particular e empresarial de produtos  
 que protejam as pessoas com albinismo,  
 nomeadamente protectores solares,  
 cicatrizantes, óculos de sol, bonés,  
 guarda-chuvas, entre outros; 
c) Promover acções de angariação 
 de fundos necessários para o alcance 
 da missão da Associação;
d) Organizar acções de informação 
 e de prevenção junto dos educadores 
 e cuidadores de crianças com albinismo;
e) Apoiar projectos de investigação sobre  
 albinismo e organizar encontros e  
 debates para divulgação dos resultados  
 dessa investigação;
f) Estabelecer parcerias com organizações  
 internacionais, designadamente com 
 o Bureau do Alto Comissário das Nações  
 Unidas para os Direitos Humanos 
 e organizações similares de outros países;
g) Participar em projectos de desenvolvimento  
 com outras Organizações  
 Não  Governamentais.
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 CONSELHO DE FUNDADORES 
Ana Gama 
António Maló de Abreu
António Mendonça Mendes 
Carla Frias dos Santos
Carlos Oliveira Cruz
Gonçalo Antunes de Oliveira 
Hugo Silva Rocha 
Inês Frutuoso de Melo
Joana Figueiredo
Jorge Fonseca
Luiana Nunes
Luís Providencia e Costa
Margarida Ferreira Carneiro 
Maria Eleutéria Ornelas 
Maria Alexandra Gomes 
Maria Raposo 
Mia Couto
Miguel Anacoreta Correia
Miguel Maria Anacoreta
Paula Franco 
Paulo Sousa
Pedro Palhinha
Raquel Martins Batalha
Vasco Galante
Vera Mendes 

 
 

ÓRGÃOS SOCIAIS
DIRECÇÃO
Margarida Ferreira Carneiro 
PRESIDENTE
Vera Mendes 
VICE-PRESIDENTE E COMUNICAÇÃO
Ana Gama
EDUCAÇÃO
Alexandra Gomes 
LOGÍSTICA
Gonçalo Antunes de Oliveira 
FINANÇAS
 
ASSEMBLEIA GERAL
Inês Frutuoso de Melo 
PRESIDENTE DA MESA
António Mendonça Mendes 
1.º SECRETÁRIO
Maria Eleutéria Ornelas 
2.º SECRETÁRIO
 
CONSELHO FISCAL
Paula Franco
PRESIDENTE
Maria Raposo 
VOGAL
Hugo Rocha 
VOGAL

- Maputo: Conselho Municipal de Maputo,  
 Albimoz – Associação de Apoio aos  
 Albinos e Associação Amor à Vida;

- Inharrime: Centro Laura Vicuña  
 (Amigos de Inharrime);

- Gorongosa: Parque Nacional da Gorongosa;

- Nampula: Cáritas Diocesana,  
 em coordenação com a Universidade Lúrio.

PÓLOS DE ACÇÃO 
A KMB desenvolve a sua acção a partir de 4 centros – Maputo, Inharrime, Gorongosa e Nampula – 
contando com diversos parceiros entre entidades públicas e a sociedade civil:



KANIMAMBO POR UMA VIDA COM MAIS LUZ

O conteúdo desta publicação 
baseia-se nos relatórios 
produzidos pelo Gabinete 
da Perita Independente 
das Nações Unidas para os 
assuntos sobre o albinismo  
e em documentos de várias 
entidades da sociedade civil, 
das quais destacamos  
os seguintes:

International Federation of 
Red Cross and Red Crescent 
Societies, Through albino 
eyes. The plight of albino 
people in Africa’s. Great 
Lakes region and a Red Cross 
response, 18 November 2009.

Under The Same Sun, 
Classifying Albinism: 
Transforming Perceptions & 
Ushering In Protection With 
The Help of International 
Human Rights Law, February 
2014.

Mariano, Esmeralda; 
Moreira, Carla; Moreira, 
Andrea, Estudo sobre o 
Tráfico de órgãos e partes do 
corpo humano na Região Sul 
de Moçambique, February 
2016, Maputo: INTERACT 
Moçambique, Lda. 

UN Human Rights Council, 
Report of the Independent 
Expert on the enjoyment of 
human rights by persons 
with albinism on her 
mission to Mozambique, 14 
December 2016.

UN Human Rights Council, 
Report of the Independent 
Expert on the enjoyment  
of human rights by persons 
with albinism, 10 January 
2017.

COMO SER AMIGO 
DA KANIMAMBO?

Seja um/a Kanimambense (voluntário/a) para 
colaborar com as nossas iniciativas.

Faça um donativo através do nosso 
IBAN PT 50 0035 0202 000 3964 193 096.

Integre o Grupo de Amigos 
da Kanimambo e junte-se às pessoas 
e empresas que ajudam regularmente 
a KMB a prosseguir a sua missão.
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