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Factos sobre o Município  
 
País  Moçambique 
Município  Namaacha Municipality 
Pontuação base  38% 
Pontuação final  
População  16 165 
Caracteristicas 
Principais  

Namaacha é uma das cidades do Sul de Moçambique, a 80 
km oeste de Maputo fazendo fronteira com a Swazilandia. 
É famosa pelas suas cascatas. Ascendeu a categoria de 
município a 2 de Abril de 2008.  

Pessoa de contacto Arlete Marta Marique 
Designação Director dos Recursos Humanos  
Contacto 828234118 
 
 
Resumo da Situação  
O Município de Namaacha entrou para o processo de Centros de Excelência com a 
Gender Links em 2011. Tendo completado a sua análise situacional em Junho do mesmo 
ano e participou do seminário sobre o estágio V do plano de acção em Agosto de 2012. 
Tendo este Município sido estabelecido recentemente relativamente a outros Municípios 
(em Abril de 2008), aparentemente teve alterações significantes nas áreas de integração 
e responsabilidades sobre o género. Diversas áreas do Município tiveram tarefas de 
responsabilidades na liderança do processo de estabelecimento do Centro de Excelência 
nos últimos anos. Este processo causou algum atraso no cumprimento e preenchimento 
dos cartões de pontuação e consequentemente a elaboração do plano de acção. O Plano 
de acção do Município ainda está por finalizar, e a política do género do Município já 
está em processo de elaboração mas ainda não foi partilhada ou circulada para efeitos 
de rectificação comentários e finalização da mesma.  
No passado, a Espaço Social da cidade só acolhia eventos directamente ligados a 
educação, saúde e ambiente, sem particular atenção ás questões do género. Assim 
sendo, as actividades do município eram realizadas sem tomar em consideração na 
elaboração dos seus programas a questão da inclusão do género e das suas 
necessidades específicas. Neste aspecto, houve progresso no município através da 
elaboração da primeira versão da política e plano de acção do género. Ambos, o 
vereador para a área social e Director dos Recursos Humanos confirmaram 
separadamente que tem havido um grande interesse em considerar os aspectos do 
género para todos departamentos do município. Entretanto, estas medidas tem ainda 
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que ser traduzidas em estruturas e acções concretas que lidem directamente com a 
questão d integração do género. Dando prosseguimento, responsabilidades específicas 
devem ser atribuídas em associação com o plano e estrutura a longo termo sobre a 
integração do género, tais como comités do género  
 
 
Representação e participação no Município  
 
Foram observadas recentemente algumas mudanças no município, especificamente, em 
Setembro de 2012, em que a primeira mulher na história do município foi eleita 
vereadora para área da acção social do mesmo. Enquanto que a representatividade do 
género na Assembleia Municipal (AM) permaneceu estável com dois homens e uma 
mulher na liderança da Assembleia Municipal, no passado só homens ocupavam cargos 
de tomada de decisão das comissões da Assembleia Municipal. Actualmente, existe 
equilíbrio de género nas comissões da Assembleia (dois homens e duas mulheres na 
liderança). Do mesmo modo, actualmente há uma representatividade balançada do 
género no seio da equipa técnica de vereadores enquanto no passado, havia cinco 
mulheres e três homens em 2011.  
 
O vereado afirma que o Presidente do Município trata todos comentários e questões 
tanto das funcionárias como dos funcionários com igual respeito e consideração. As 
reuniões dos vereadores são geralmente de carácter formal e todos convocados para as 
mesmas tem honrado os compromissos.  
 
Durante as reuniões públicas, as mulheres deste município tem tido uma participação 
mais acentuada que os homens, entretanto estas gostariam de ter uma participação 
mais equilibrada de modo que se possa observar um maior interesse e engajamento do 
homem relativamente problemas sociais e ou comunitários, uma vez que aparentemente 
só as mulheres mostram interesse em assuntos sobre violência e segurança na 
comunidade.  
 
A directora dos Recursos humanos, Arlete Marta Marique, deu em exemplo sobre a 
forma como o município acomodou também os munícipes analfabetos, gravando as suas 
opiniões em imagens e explicando os tópicos claramente com recurso a exemplos 
concretos.   
 
Oportunidades de emprego no seio e arredores do município 
De acordo com os regulamentos dos oficiais e agentes do estado, homens e mulheres 
recebem o mesmo pagamento para as mesmas tarefas. No município de Namahacha, há 
mais homens a concorrer para as vagas disponíveis do que mulheres. Culturalmente, 
mulheres raramente procuram oportunidades de emprego em áreas não tradicionais. 
Marique explicou, entretanto, que problemas relacionados com o recrutamento de 
mulheres para o mercado de emprego são directamente relacionados pela atitude e 
níveis educacionais das mulheres. O sentimento da Directora é que a mulher daquela 
urbe tem demonstrado pouco interesse em continuar com os seus estudos depois do 
ensino primário ou secundário, o que as leva a ocuparem posições inferiores nos seus 
postos de trabalho. O motivo que leva a mulher de Namaacha a interromper os seus 
estudos ainda não está claro e se as mesmas tem o poder de decisão. O vereador 



tentou apoiar a camada feminina desta urbe através de seminários em matéria de banca 
e transacções bancárias, Turismo, hortas entre outros temas, entretanto não existem 
planos futuros para a continuidade destes programas. O vereador mostra-se preocupado 
com o que acontece quando os beneficiários abandonam o programa, considerando que 
o mesmo não conta com apoio financeiro a longo prazo para este tipo de actividades 
sendo que os mesmos estão pressionados para tratar assuntos “mais importantes” que 
do município, com alguma prioridade, tais como construção de estradas e escolas. Há 
um sentimento generalizado sobre a necessidade de ajudar a mulher no sentido de 
terminar os seus estudos, entretanto há que diga que a mulher deste município dá 
maior prioridade aos cuidados aos filhos relegando o término dos estudos para segundo 
plano em termos de importância. Esta situação tem sido interpretada com uma prática 
discriminatória baseada no género pelos vereadores também. A titulo de exemplo, uma 
mulher concorreu para uma vaga como gestora do sistema de água e saneamento da 
cidade. A mesma tinha as qualificações desejadas para o cargo e foi bem sucedida 
durante a fase de selecção de candidatos para o referido cargo. Entretanto a vereação 
não a contratou a candidata para ocupar este cargo porque os líderes comunitários não 
concordaram com a decisão da vereação alegando que a candidata era jovem e 
julgaram que a mesma iria casar-se e começar uma família em breve, para além disso, a 
cidade já contava com uma engenheira que trabalhava para departamento de 
electricidade. A mesma era constantemente abusada porque os homens não receberam 
de bom grado a sua nomeação para cargo de liderança pois os mesmos recusavam-se a 
aprender dela, e eles não aceitavam com a ideia de vê-la subir postes eléctricos. O 
vereador tem sido constantemente pressionado a ceder as exigências dos Lideres 
comunitários pois estes disseminam e continuam a desenvolver os costumes e práticas 
tradicionais. Para além disso, o município não conta com verba para apoiar actividades 
de empreendedoras no seio do município. Houve uma possibilidade de o mesmo receber 
um financiamento para suportar as despesas desta natureza, entretanto o projecto não 
teve a aceitação desejada. Durante o festival de empreendedores do ano anterior, 
homens e mulheres comemoraram e foram convidados a promover os seus pequenos 
negócios. Entretanto o município não prestou a apoio esperado ao festival devido a 
constrangimentos de ordem financeira e por conseguinte não teve a oportunidade para 
fazer a supervisão da participação feminina no festival.  
 
 
Violência baseada no género  
A violência contra a mulher e criança tem sido também um grande problema do 
município de Namaacha. O Município conta com vários casos de violência, entretanto os 
citadinos não se abrem sobre o assunto. Há evidências engraçadas de mulheres que 
começam a familiarizar-se com os seus direitos começando assim a avançar no sistema 
judicial do município. A título de exemplo, houve um caso de uma criança de 11 anos de 
idade que foi sexualmente abusada. O malfeitor ofereceu dinheiro a família da vítima 
para evitar uma possível condenação pelo seu crime.  Entretanto a mão da vitima não 
aceitou nenhum valor do malfeitor. Embora a mão da vítima fosse humilde e 
desfavorecida, a mesma não aceitou o dinheiro devido ao seu princípio. O vereador não 
tem conhecimento do desfecho do caso. O vereador trabalha com questões de violência 
baseada no género entretanto precisa melhorar em alguns aspectos. As actividades 
planificadas pelo departamento relativamente a este assunto são orçadas em valores 
que o mesmo não dispões e está muito aquém de conseguir cobrir as referidas 



despesas, o que causa algum constrangimento ao município no geral e na vereacao em 
particular. Entretanto, o município conta com uma comissão que trabalha em 
colaboração estreita com a policia local de modo a manter uma supervisão e 
compreensão de assuntos desta natureza.   
 
Mudanças climáticas  
 
O Ministério da Administração Estatal está a desenvolver um projecto sobre mudanças 
climáticas nos municípios e o município de Namaacha irá financiar algumas mulheres 
para a construção de viveiros e para o plantio de árvores de fruta para estancar o efeito 
da erosão ao longo da linha de fronteira e nas proximidades das cascatas.  As mulheres 
tipicamente participam nestes programas ainda que sem nenhuma remuneração. Para 
os trabalhos de reciclagem, as mulheres recolhem objectos de material reciclável para 
vender, entretanto, os homens trabalham na reparação e venda dos mesmos. 
Entretanto, alguns destes projectos não respondem aos problemas de mudanças 
climáticas do município de Namaacha com maior pressão. A título de exemplo, não há 
rios no município de Namaacha que estejam a prejudicar o acesso da água para as 
famílias locais. Do mesmo modo, as bombas de água e sistemas de distribuição do 
mesmo são geridos por homens, assim, não há uma grande probabilidade de que as 
necessidades das mulheres são levadas em consideração ou bem interpretadas nesse 
sentido. As mulheres não são envolvidas na planificação, manutenção ou operações dos 
sistemas comunitários de distribuição de água.  
 
 
Acesso e propriedade de terra  
 
O Município não conta com uma base de dados sobre o títulos de propriedade. Só os 
homens reúnem requisitos para o acesso, uso e aproveitamento de terras, quando uma 
mulher faz um pedido para uso e aproveitamento de terras estas apresentam-se como 
representantes dos seus esposos para esse fim. O vereador afirma que as mulheres 
gostariam que os seus nomes também constassem dos documentos de autorização de 
uso e aproveitamento de terras, entretanto o assunto continua tabu  
 
 
 
 


