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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório destaca as principais actividades decoridas no estágio 5 dos Centros de 
Excelência de Integração do Género no Município da Vila de Namaacha, que teve 
lugar nos dias 01 á 02 de Agosto de 2012, no Hotel Xisaka. Durante dois dias o 
seminário teve a participação de vereadores, chefe de sectores e funcionários do 
município num total de 14 participantes (5 homens e 9 mulheres). A lista completa 
dos participantes está no Anexo B. 
 
Neste seminário os partipantes foram dotados com conhecimentos adicionais para a 
bordagem da integração do género no governo local, como o desenvolvimento 
sustentável, desencolvimento económico local, cuidados domiciliários e resolução de 
conflitos. O programa do seminário (Anexo A), mostra os módulos abordados e 
actividades desenvolvidas nos dois dias de trabalho. 
 
  
Estas actividades têm como objectivos: 

- Capacitar os participantes nos novos módulos nomeadamente mudanças 
climáticas, Desenvolvimento económico local, Cuidados domiciliares e 
resolução de conflitos introduzidos no manual de formação; 

- Despertar os participantes sobre a relação entre género, mudanças climáticas 
e desenvolvimento económico; 

- Despertar os participantes sobre as actividades de cuidados domiciliares, 
maioritariamente desempenhadas pelas mulheres das comunidades muitas 
vezes sem algum rendimento por ser uma actividade considerada de 
voluntariado; 

- Advogar para as assinaturas para a inclusão de uma adenda sobre as 
mudanças climáticas no protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento. 

 
 
Os participantes avaliaram o seminário como excelente. O resumo das avaliações do 
seminário encontra-se no Anexo C. 
 

2. ANTECEDENTES 
Em 2003 a GL realizou uma pesquisa sobre o impacto das mulheres na política na 
Africa Austral. Um dos resultados destas pesquisa Chamada “Ringing up the 
Changes, Gender in Politics in Southern Africa” foi de que o assunto género e 
governação é negligenciados a nível local. Depois deste 
estudo a GL realizou pesquisas no contexto específico de 
cada país, África do Sul, Lesotho, Maurícias e Namíbia. 
 
Em 2009 a GL realizou a pesquisa em Moçambique 
Género no Governo Local, realizada em 5 municípios nas 
regiões Norte, Centro e Sul do País, onde foram 
entrevistados 7 vereadores e entrevistados 76 munícipes 
homens e mulheres. As evidências desta pesquisa 
mostram que mesmo estando em número reduzido as 
mulheres na política em Moçambique trazem 
perispectivas interessntes e diferentes a governação 
local. 
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Em Março de 2010 a GL realizou a primeira Cimeira e Premiação de Género e 
Governação Local onde colectou evidências de iniciativas institucionais e individuais 
para o empoderamento da mulher e acabar com a violência com base no género. 
Uma das recomendações desta cimeira foi a necessidade de existirem Centros de 
Excelências para a Integração do Género no Governo Local para assegurar que os 
municípios tenham o apoio técnico necessário para abordar os assuntos de géneros 
em toda a sua esfera. 
 
Em Março de 2011, a GL Moçambique realizou o seminário estratégico sobre Género 
e Governação Local, na cidade de Maputo onde participaram mais de 40 pessoas 
representando o Ministério da Mulher e Acção Social, o Centro dos Estudos do 
Género da UEM, a ANAMM, 7 Municípios da zona Sul do País (Namaacha, Manhiça, 
Macia, Chokwe, Chibuto, Mandlakazi, Xai-Xai, Inhambane, Maxixie and Massinga), 
IBIS, Embaixada da Irlanda, UNFPA, Helvetas, Forum Mulher, Rede Hopem, entre 
outras organizações. 
 
Em Setembro de 2011 a GL realizou o seminário sobre género e governação local no 
município da Vila de Namaacha onde participaram 28 pessoas (12 homens e 16 
mulheres), dos quais vereadores, chefes de sectores, funcionários do município, 
membros da Assembleia municipal e algumas organizações da sociedade civil do 
município da Namacha. 
 

3. ABERTURA E BOAS VINDAS 
 
A abertura do evento foi feita pelo Presidente da Asembleia, substituindo o 
presidente do município, que agradeceu a GL por mais uma vez se encontar no 
município a capacitar os funcionários do município, e pediu para que os participantes 
aproveitassem ao máximo, pois, o resultado das discussões tidas no seminário iriam 
servir para melhoria das actividades e dos trabalhos do município. 
  

4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
A capacitação de 2 dias teve como principal abordagem o aprender fazendo que 
permite o envolvimento activo dos participantes nas diferentes actividades 
realizadas. Para este tipo de participação usou-se de exercícios em grupo e estudo 
de casos informativos com objectivo de provocar discussões e compreensão acerca 
dos planos de trabalho do município na perspectiva do género. 
 
Os programas abordados incluem o empoderamento pessoal, através dos conceitos 
chave sobre as mudanças climáticas, desenvolvimento económico, cuidados 
domiciliares e resolução de conflitos. Houve sessões detalhadas sobre as actividades 
essenciais e funções do município incluindo como as ligações entre o género, 
mudanças climaticas e desenvolvimento económico. Veja o programa no Anexo A. 
 
 
 
4.1 Mudanças climáticas 
Neste tema os participantes analizaram a relação entre as mudanças climáticas e o 
desenvolvimento sustentável dando alguns exemplos das ocorrencias das mudanças 
climáticas no seu município e a causa das mesmas. 
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Exemplo de ocorrências de 
mudanças climáticas 

O que esta a causar isto 

Estiagem e secas intensas Aquecimento e ausencias de chuvas 
Infertilidade dos solos Queimadas descontroladas 
 
 
Ainda neste tema os participantes analisáram a dimensão do género nas mudanças 
climáticas nas diversas áreas de preencheram a tabela abaixo. 
 
ÁREA DIMENSÃO DO GÉNERO 
Segurança 
alimentar 

Reduz os produtos na machamba e consequentemente os 
produtos no mercado. As mulheres são as que em maior 
número fazem machamba e vendem no mercado. 

Água Esgotamento dos recursos naturais. Percore-se longas 
distâncias para encontra-los 

Divisão do trabalho A divisão de trabalho que não é equitativa, sobrecarrega mais 
as mulheres. 

Desistência escolar Há indices elevados de desistências das raparigas nas escolas 
Terra Susceptiveis a fraca produtividade devido as mudanças 

climáticas 
Saúde Aumento de doenças nas comunidades devido a problemas de 

água e falta de alimentação saudável. 
Estresse A frequencia de calamidades naturais reduz as comunidades a 

pobreza sujeitando-as ao estresse. 
Migração As migrações surgem devido as calamidades naturais 

motivando a mendicidade. 
Mortalidade As mulheres estão sujeitas a muitos riscos, incluindo a 

violência, tem a tendência a ser o grupo que mais morre na 
ocorrencia de calamidades naturais 

Tomada de decisão Osh omens são os que ocupam os lugares de tomada de 
decisão 

 
Abordando as Mudanças Climáticas 
Os participantes reflectiram sobre as políticas e programas sobre as mudanças 
climáticas de que tinham conhecimento e preencheram a tabela abaixo. 
 

NOME DA POLÍTICA ACTUAIS DISPOSIÇÕES LACUNAS 

Reflorestamento Conservação de florestas e 
faunas 
Criação de matas comunitárias 
ex: 1 líder uma floresta, 1 aluno 
uma árvore 
Criar uma biodiversidade 
saudável 
Melhorar a situação das 
mudanças climáticas 

Falta de controlo e monitoria 
desta actividade, continua a 
haver queimadas 
descontroladas e abate 
indiscriminado dos recursos 
florestais. 

Política Nacional de Água Favorecer o uso sustentável dos 
recursos hídricos no país 

Sistemas de captação e reserva 
de água insuficientes 

Uso de energias renovaveis Evita a poluição do meio 
ambiente 

Falta de recursos financeiros 
para a sua implementação 
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Os participantes também teceram alguns comentários: 

a) O governo central deveria descentralizar os recursos á base para a 
materilaizaçào de suas políticas nos governos locais principalmente ao nível 
dos distritos e município, sendo estes os polos de desenvolvimento. 

b) O município deveria introduzir o sistema de gestão participativa e inclusiva ao 
nível das comunidades. Realizando campanhas de sensibilização através de 
palestras sobre as mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável nas 
comunidades e nas escolas, através dos meios de comunicação social, teatro, 
poesia e outras formas de dramatização. O município deveria também 
elaborar regulamentos de usos e costumes específicos de acordo com cada 
comunidade adecuando a cada uma delas com o envolvimento dos lideres 
locais. 

 
 
4.2 Desenvolvimento Económico local 
 
Relevância para o município:  
 Oportunidades iguais: no distrito de Namaacha existem homens e mulheres a 
ocuparem cargos de direcção e chefia com direiro de tomada de decisão. Excepto no 
município. 
 Comércio e sector informal: verifica-se a liberdade da prática do comércio 
para ambos os sexos. 
 Comércio nacional e políticas de empreendedorismo: O município ainda esta 
no processo de dinamização quanto a este assunto, uma vez que que os municípes 
não se beneficiam do valor destinado ao empreendedorismo. Vários projectos são 
rejeitados. 
 Acção afirmativa: para a prática de actividades económicas o município nào 
descrimina as pessoas pelo seu género, todos tem direitos iguais. 
 Leis e políticas: homens e mulheres tem igualdade de direitos no acesso aos 
aos recusrso produtivos de acordo com a lei, mas contudo verifica-se que as 
mulheres não beneficiam de igual maneira aos serviços de apoio e tecnologia 
moderna e apropriada e acessível. 
 
Modelo Despertar 
O Modelo despertar foi uma forma prática dos participantes ligarem o seu dia a dia 
com a economia do município. A reprodução do mesmo verifica-se na tabela abaixo. 
 
Acção Utilidade do 

produto ou 
serviço 

Quem produz os 
bens ou serviços 

Benefício 
económico – 
Local ou 
externo 

Primeira acção do 
dia – por exemplo 
lavar, fazer papinha, 
alimentar o bebé 

Sabão, pasta de 
dente,farinha de 
milho, pão 

Muito 
provavelmente 
uma empresa 
estrangeira com 
um acordo de 
lincenciamento 
nacional, produtor 
local de comida  

O dinheiro flui fora 
do país 
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Segunda acção do 
dia – ir a machamba 
e procurar lenha 

Enxada, 
catana,foice, 
ancinho, sementes 

Casa agraria a nível 
local 

Local 

Terceira acção do 
dia – buscar água, 
preparar jantar 

Arroz farinha, 
verdura, carvão, 
lenha, gz, poços, 
fontenárias, 
torneiras 

Concessionários 
licenciados pelo 
município 

Local 

Quarta acção do dia 
– dar banho as 
crianças e servir o 
jantar 

Sabão, água, 
bacias/baldes, 
utensílios 
domésticos 

Concessionários 
licenciados pelo 
município 

Local  

 
Da análise do quadro acima o grupo concluíu que os produto ou serviços fornecido 
pelas mulheres são os provenientes das actividades agrícolas, beneficiando a maioria 
da comunidade e ajuda as mesmas mulheres a terem dinheiro para a educação dos 
seus filhos, compra de vestuários, etc. 
O município deveria apoiar as mulheres que fornecem este tipo de serviços 
ajudando-as na criação de associaçòes, na elaboração de projectos de geração de 
rendimentos, na assitência e monitoria de suas actividades. 
 
Barreiras a Participação Económica das mulheres 

• Falta de informação suficiente para os municípes; 
• Longas distâncias percoridas pelos munícipes até o município para obter 

informação acerca dos serviços; 
 
 
O que o município pode fazer: 
 Oportunidades iguais: Massificar a educação cívica através de palestras, 
seminários de capacitação sobre as políticas de económicas e equidade de género. 
 Comércio e sector informal: O município deve adoptar políticas funcionais e 
aproveitar várias leis regulamentares que visam capacitar a todas as classes de 
forma a beneficiar por igual homens e mulheres no comércio e no 
empreendedorismo de forma que as mulheres possam contribuir no sector formal e 
informal. 
 Políticas de comércio e empreendedorismo: Assegurar que as mulheres 
beneficiem-se das oportunidades económicas de maneira igual, incluindo aquelas 
criadas através de leis. 
 Acção afirmativa: O município deve determinar normas, acesso, controlo e 
beneficio dos recursos económicos para as mulheres. 
   
 

4.3  Cuidados Domiciliários 
 
As disposições do protocolo Do género da SADC sobre os cuidados domiciliários são 
relevantes para o município de Namaacha uma vez que existem activistas que 
trabalham na área de cuidados domiciliares mas que não são reconhecidos a nível 
local. O município em parceria com a saúde deveria fazer o levantamento das 
associações que trabalham nesta área no sentido de as conhecer e reconhecer o seu 
esforço. Junto as comunidades efectuar palestras no sentido de convidar homens a 
envolverem-se no cuidado a pessoas vivendo com HIV/SIDA. 
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Quem cuida das pessoas afectadas e infectadas pelo HIV/SIDA? 
 

Pergunta Comunidade Governo Local Governo Central 
Quem é que cuida das 
pessoas afectadas ou 
infectadas pelo HIV? 

Activistas Enfermeiros MISAU 

Qual é proporção desses que 
são mulheres e que são 
homens?  

As activistas são 
mulheres 

- - 

Quais são os serviços que 
existem para esses que 
cuidam das pessoas 
afectadas ou infectadas pelo 
HIV? 

- - - 

Que tipo de apoio os 
provedores de cuidados 
recebem? 

- - - 

Que tipo de formação os 
provedores de serviços 
recebem? 

Sobre cuidados 
domiciliaários 

Capacitação 
para cuidados 
domiciliários - 
AMODEFA 

CapacitaçÃo em 
matéria de 
cuidados 
domiciliarios 

Os provedores de cuidados 
recebem salário? 

Não Não Sim 

Que tipo de apoio os 
provedores de cuidados 
precisam? 

Apoio moral Incentivos 
(alimentação e 
transportes) 

Salário, material 
de enfermagem 

 
 
 

4.4  Resolução de Conflitos 
As disposições do Protocolo do Género da SADC sobre a construção de paz, são 
relevantes no município de Namaacha da seguinte maneira: 
 Representação e participação igual: Estão garantidas medidas para que a 
mulher tenha a mesma representação e participação nas posições chave de tomada 
de decisão e resolução de conflitos no distrito de Namaacha, execpto no município. 
  
 
 

5. RESULTADOS 
• Aumento do entendimento sobre a ligação género, mudanças climaticas e 

desenvolvimento económico;  
• Participantes capacitados acerca do protocolo da SADC e os temas 

abordados; 
• Vereadores e funcionários de municípios engajados na planificação de 

actividades e disseminhação da informação sobre os conhecimentos 
adquiridos. 
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6. PASSOS SEGUINTES 
 
• Finalização do plano de Acção do género para posterior assinatura entre o 

Município e a GL. 
• Organização da estrutura do género do município e indicação de um defensor 

dos assuntos do género. 
• Colecta de estudos de casos para a participação do município na próxima 

Cimeira Regional da GL. 
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ANEXO A: PROGRAMA 
 

 
 

DIA/HORA ACTIVIDADES TEMPO RESPONSABILID
ADE 

PRIMEIRO DIA:  
7.30 – 8.00 Registo 30min Todos 
8.00 – 8.15 Abertura e boas vindas 15min Presidente do 

município 
8.15 – 8.30 Apresentações e objectivos 

Expectativas dos participantes 
Desenvolver as regras de 
participação 

15min Facilitadora 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (MUDANÇAS CLIMÁTICAS) 
8.30 – 10:15 Definições – Antecedente 

Impacto das mudanças 
climáticas sobre o género 

2h.15 min Participantes 

10.15 – 10.30 INTERVALO  Todos 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL 
10.30 – 12.30 Género e Desenvolvimento 

Económico Local 
Estratégias para o 
desenvolvimento económico 
local 

2 horas Participantes 

12.30-13.30  ALMOÇO  Todos 
CUIDADOS DOMICILIÁRIOS 
13.00 – 15.30 Definições 

Assuntos chaves nos cuidados 
domiciliares 

2 horas Participantes 

15:30 ENCERRAMENTO   
SEGUNDO DIA 
8:00 – 8:30 Recapitulação  Participantes 
CUIDADOS DOMICILIÁRIOS - CONTINUAÇÃO 
8.30 – 10.00 Políticas do trabalho domiciliário 1h.30 min Participantes 
10.00 – 10.30 INTERVALO   
RESOLUÇÃO DE CONFLICTOS 
11.00 – 13.00 O que é conflicto? 

Conflicto a nível local 
Resolvendo um conflicto 

2 hours Participantes 

13.30 – 13.45 ENCERRAMENTO   
13.45 ALMOÇO   
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ANEXO B 

 
Evento: Stage 5 – Novos módulos 

Local: Namaacha 
Data: 01 à 02 de Agosto  de 2012 

# NOME Sexo 
M/F 

INSTITUIÇÃO POSIÇÃO TELEFONE 

1 Francília Abel 
Sitoe 

F Serviço Distrital 
de Mulher e 
Acção Social 

Técnica de 
Acção Social 

00258828975090 
00258848722860 

2 Rosa Elias Meque F PRM Namaacha Especialista 
de 
Atendimento 
a Mulher e 
Criança 

00258825484598 

3 Salomão Elias 
Uqueio 

M Assembleia 
Municipal de 
Namaacha 

Presidente da 
comissão de 
Administração 
e Finanças 

00258827617670 
00258849012047 

4 Julieta José 
Sambo 

F Assembleia 
Maunicipal  

Presidente da  
coomissão de 
Serviços 
económicos 

00258848569674 

5 Ticana Gaspar F Assembleia 
Municipal 

Escrivã 00258844729448 

6 Ana Paula Biriba F Serviço Distrital 
de Mulher e 
Acção Social 

Técnica de 
Acção Social 

00258840238006 
00258824588310 

7 Lina Júlio Sitoe F Associação 
Tiyane 

Presidente 00258824330720 

8 Maurício Adolfo 
Bacião 

M C.M.V.N Vereador de 
Administração 
e finaças 

00258825644499 

9 Joaquim Ezequiel 
Guihole 

M C.M.V.N Assistente 
Técnico da 
Áewa Social 

00258825705902 
00258848595150 

10 Calisto e Simeão 
Simões 

M C.M.V.M Chefe do 
Gabinete do 
PCMVN 

00258828056600 
00258840365933 

11 Marta Chichangue F Assembleia 
Municipal de 
Namaacha 

Vice 
Presidente 

00258822964320 

12 Anquelino da 
Conceição 

M Assembleia 
Municipal de 
Namaacha 

Chefe da 
Acção social 

002588223838163 

13 Lurdes Elias 
Mathe 

F Serviço Distrital 
de Planificação 
e Infra-
Estruturas 

Activista 00258824847726 
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# NOME Sexo 
M/F 

INSTITUIÇÃO POSIÇÃO TELEFONE 

14 Inocênccioa 
Ambrósio 

F Serviço Distrital 
de Planificação 
e Infra-
Estruturas 

Técnico 
Ambiental 

00258828374260 
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ANEXO C: 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO 

conteúdos Pontuação 
1. Elaboração do programa 100% 
2. Conteúdos do Programa 98% 
3. Documentação  100% 
4. Facilitação 100% 
5. Trabalho Em Grupo 98% 
6. Produto Final 98% 
7. Resultado e planos para seguimento 97% 
8. Oportunidade e aprendizado 99% 
9. Oportunidade para contactos 100% 
10. Preparação administrativa 100% 
 

1. Que sessão achou mais útil? Por quê?  
- Todas. Pelo conteúdo delas, pois, traz algum enriquecimento a sociedade. 

- Todas prcipalmente a de gestão de conflitos 

2. Que sessão achou menos útil? Por quê? 
Nenhuma  

3. Como você vai aplicar o que ganhou deste envolvimento?  
- Reunir meus colegas de trabalho e explicar tudo quanto aprendisobre precaver-me 
dos efeitos das mudanças climáticas. 

- Exigindo, divulgando e fazendo valer os meus direitos e de todos os membros da 
nossa sociedade 

- Vou aplicar na comunidade nas reuniões populares 

4. Algum outro comentário 
- Nenhum 

- Já tive problemas por causa de terra, tiraram-me a terra porque não era casada. É 
necessário que se façam aplicar estas metas do protocolo para nos poderem valer. 

- Gostamos muito desta capacitação. Facilita a compreensão dos trabalhos 
efectuados assim como a grande oportunidade de saber o que no mundo nos espera. 
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