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Factos sobre o Município  
 
País  Moçambique 
Município  Manhiça 
Pontuação base 33 % 
Pontuação final  N/A 
População    57 512 
Características 
Principais  

O Município é constituído por áreas urbanizadas e 
periféricas. O mesmo foi elevado a categoria de Município 
em 2008 e situa-se a norte da província de Maputo a 80 
Km do centro da mesma cidade, a capital de Moçambique.  

Pessoa de contacto  Ana Palheia Sitoe 
Designação  Vereadora para Área Social   
Contacto  +258825339091 
 
 
O Município de Manhiça conta com Governo Local eleito desde 2008. A Primeira 
presidente do Município foi uma mulher, entretanto nenhuma vereadora era do sexo 
feminino. No mandato seguinte, a Presidente do Município foi substituída por um 
homem e consequentemente só elegeu homens ocuparem cargos de vereadores. O 
Presidente foi reeleito no mandato seguinte e elegeu apenas uma mulher para o cargo 
de Vereadora para a Área Social. O Município citou no passado que o mesmo está 
interessado em desenhar uma política de género pois os problemas de género fazem 
parte das prioridades da estratégia do Governo para o combate a pobreza absoluta. O 
Município não conta com uma política de género ou plano de acção. As actividades do 
Município são geralmente implementadas sem observação específica das questões do 
género no Município de acordo com a análise da situação padrão e grupos comunitários 
circunvizinhos do município. Quando o Município de Manhiça começou a trabalhar com a 
Gender Links (GL) através do programa dos Centros de Excelência em 2011, o mesmo 
não foi capaz de finalizar o cartão de pontuação da sobre o género porque o Presidente 
do Município não pôde participar do segundo dia de trabalho do workshop e não 
aprovou este trabalho desde então.   
Quando a GL chegou no Município para a visita de verificação, o vereador para a Área 
Social, Ana Plaheia Sitoe, pessoa responsável pelo programa dos Centros de Excelência 
neste Município, não se encontrava presente porque acabava de perder um membro da 
família. A equipe da Gender Link no local entrou em contacto com Presidente do 
Município que pediu que pediu técnico júnior que também contribuiu para os processos 
Centros de Excelência e participou dos seminários. Ele recusou-se a assumir quaisquer 
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responsabilidades sobre os encontros ou alguma responsabilidade que fosse sobre a 
responsabilidade de quaisquer trabalhos a este relacionado. A equipe da Gender Links 
agendou um segundo encontro com Sitoe e quando esta chegou ao Município pela 
segunda vez, a mesma encontrava-se novamente fora do escritório e alegou que uma 
outra delegação tinha estado no seu escritório e ela tinha que trabalhar com a outra 
delegação. Entretanto não informou a equipe da Gender Links sobre a alteração.  
 
A Presidente do Município informou a Mevasse Sibia que tinha deixado os documentos 
com o técnico. Entretanto, o técnico mais uma vez negou quaisquer responsabilidades 
ou conhecimento dos referidos documentos de trabalho. Sitoe falou com o técnico ao 
telefone na presença da equipe da Gender Links e o mesmo mudou o seu discurso 
reconhecendo que não tinha terminado a compilação dos documentos.  
 
Sitoe parece estar a enfrentar sérias dificuldades organizacionais e na supervisão dos 
trabalhos da instituição que dirige, das equipes de trabalho e necessita de muito apoio e 
respeito dos seus colegas. Sem apoio directo da Presidente do Município e respectivos 
vereadores, haverá muito pouca probabilidade de sucesso do progresso do programa 
dos Centros de Excelência neste Município.  A equipe da Gender Links teve a 
oportunidade de interagir com uma Organização Comunitária da mesma área que 
confirmou esta interpretação e afirmou que o Município tem sido negligenciado e 
desorganizado relativamente aos assuntos da gestão da organizações comunitárias que 
como esta lidam com assuntos do género     
  


