
 
Município de Xai-Xai 
 
“Temos que trabalhar” Rita Bento Muianga, Presidente do 
Município fazendo uma  reflexão sobre os trabalhos que o 
município levou a cabo  recentemente após a cheias que 
assolaram a Província de Gaza, o município encontra-se numa 
situação caótica, entretanto com muita entrega e dedicação o 
município não perde o foco nos seus objectivos na integração 
do género. 

 
 
Factos sobre o Município  
 
País  Moçambique 
Município  Xai-Xai 
Pontuação base  80 
Pontuação final  86 
População    116 343 
Principais 
caracteristicas  

Centros industrias e campos agricolas (Arroz e castanha de 
cajú são produzidos e processados localmente) um 
provedor de serviços que inclui um hospital distrital e 
serviços de banco e um centro administrativo.  
Turismo é também uma actividade importante com praias 
e hotéis disponíveis localmente. 

Pessoa de contacto  Rita Bento Muianga 
Designação  Presidente do Município de Xai-xai Municipal 
Contacto  Tel: 28 222 422 

Fax: 28 222 349 
 
 
 
 
Chuvas torrenciais no inicio do mês de Janeiro 
apontaram para um estado de alerta de cheias 
mais cedo e o governo da província e instituições 
de ajuda iniciaram as suas preparação para 
responder aos desastres naturais que estavam 
eminentes na província de Gaza em Moçambique. 
Até 20 de Fevereiro, pelo menos 113 pessoas 
tinha perdido a vida e mais de 185 000 pessoas  
tinham ficado temporariamente desabrigadas e     
dispersas devido a chuva (coordenador residente 
da UN, 20 de Fevereiro de 2013). Esta situação 
contraste de longe á aquela que foi vivida na 
altura das cheias de 2000 que ceifaram mais de 
800 vidas humanas e desabrigaram significante 
número de famílias naquela área. Enquanto que 
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Temporary refugee camp in XaiXai 
due to the January 2013 floods 
http://gemcommunity.genderlinks.or
g.za/gallery/main.php?g2 itemId=335

 



as cheias que assolaram a área em 2013 não foram tão drásticas quanto àquelas de 
2000, maiores catástrofes foram prevenidos devido, parcialmente ao engajamento dos 

municípios locais como Xai-xai, que havia criado 
projectos e políticas para prevenir desastres 
naturais desta natureza. A Presidente do 
Município de Xai-xai, Rita Bento Muinaga, explica 
“tivemos sorte com as cheias mas as chuvas 
continuam a danificar muitas das nossas vias de 
acesso, o gabinete município teve que ser 
transferido para instalações provisórias, tudo 
encontra-se em desordem, ainda assim os 
funcionários do Conselho Municipal tem estado a 
fazer tudo que podem para apoiar as vítimas das 
cheias e coordenar trabalhos de apoio ás 
mesmas”.  
 
O Município de Xai-xai tem estado a planificar no 
sentido de ultrapassar problemas relacionados 
com mudanças climáticas que constam do seu 
plano estratégico e Plano da estrutura urbana e 
em parte devido a sua participação no programa 
dos Centros de Excelência da Gender Links (CdE), 
o Município já estava consciencializado da 

diferença entre as necessidades dos homens e das mulheres nestes casos. Argentina 
Macuvele, vereadora de Admiistração e Finanças, afirmou que através das formações e 
encontros de verificação dos CdE, os funcionários do município tem uma nova 
abordagem sobre a dimensão do género nas suas actividades, que tem influenciando 
para o cumprimentos das suas actividades em áreas como mudanças climáticas.  
A título de exemplo, a cidade desenvolveu um programa para monitoria, mitigação e 
combate a erosão nas áreas afectadas que tornou-se sucesso devido ao envolvimento e 
participação activa da mulher e jovens na produção e construção de meios e 
mecanismos de protecção que protejam contra a erosão. O Município nota que a 
participação da mulher tanto na produção como nas actividades de consultas públicas 
servem de mais valia em termos de opiniões e encoraja uma aceitação em 
conformidade com as normas da comunidade em que estão inseridas. Os resultados 
são claros, as vias de acesso que tinham sido encerradas devido aos efeitos da erosão 

foram reabertas. Esta acção por outro lado 
beneficia aos citadinos que precisam de 
transportar castanha de cajú ou arroz para a 
posterior venda nos centros urbanos ou para 
exportação. No período pós-cheias o município 
também coordenou a criação e supervisão dos 
campos para os refugiados das cheias para 
albergar as famílias que tenham sido afectadas.  
A vereadora para área de água, energia, saúde 
da mulher e acção social, Clara Manhique, tem 
tarefa de assegurar condições de higiene básicas 
para os campos de refugiados, nomeadamente: 

 
 
Women in the refugee camps received 
washbasins with clean undergarments 
and personal hygiene products 
http://gemcommunity.genderlinks.or
g.za/gallery/main.php?g2_itemId=335
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Having a safe and comfortable home 
provided by the council lets 
marginalised people, including the 
disabled, take care of their families 
and begin to look for work. 
http://gemcommunity.genderlinks.o
rg.za/gallery/main.php?g2_itemId=3

 
 



água limpa, condições para confecção de alimentos bem como que os produtos de 
higiene pessoal estejam sempre disponíveis para os acampados especialmente para as 
mulheres e crianças de modo a prevenir contaminações e doenças infecciosas. A 
vereadora esteva a trabalhar com os funcionários da organização de ajuda e assistência 
internacional na distribuição de produtos femininos de higiene pessoal e bacias para 
banho.  O Município está também a trabalhar incansavelmente para a atribuição de 
talhões para as famílias necessitadas para evitar que estas regressem para reconstruir 
em espaços susceptiveis a inundações.  

 
O município tem estado a trabalhar arduamente no sentido de abraçar mais programas 
que respondam às necessidades dos mais desfavorecidos e da camada mais 
marginalizada daquela sociedade. O município construiu nos últimos dias um número 
considerável de casas de acolhimento para mulheres, idosos e portadores de deficiência 
física. Uma portadora de deficiência física afirmou que ela não teria sido capaz de cuidar 
do seu filho sem o apoio do programa social d município Xai-xai.  
O município também organizou uma marcha nocturna durante os 16 dias de campanha 
de activismo para chamar a atenção dos problemas ligados a Violência Baseada no 
Género (VBG) que acontecem em todos municípios do país. Os membros da polícia 
local fizeram-se sempre presentes em todas zonas circunvizinhas com o objectivo de 
fazer apresentações sobre VBG e dar prosseguimento aos trabalhos de campanhas 
de sensibilização naquela urbe.  
Quando o municípios iniciou o processo do COE em 2011, o mesmo concentrou-se no 
equilíbrio de representatividade no seio do município bem como a continuidade das 
campanhas de sensibilização para os seus funcionários. O Município tem estado a 

trabalhar na questão da equidade de género em 
posições de tomada de decisão. A Assembleia 
Municipal conta actualmente com duas 
mulheres em cargos de direcção e um homem, 
três mulheres ocupam o cargo de vereadoras e 
cinco vereadores.  
 
Dos seis gabinetes de comissão de vereadores, 
apenas um é liderado por mulher. Entretanto, 
observa-se agora uma transição na integração 
do género em todos seus programas bem como 
através de actividades específicas.  
Este município é o único município em 
Moçambique que já aprovou e circulou a política 
do género e tem um plano de acção dedicado 
ás actividades que acomodam aspectos sobre o 
género.  A título de exemplo, em 2011, 28% 
dos quiosques do mercado do município são 
explorados por homens. O município criou um 

orçamento e programa para apoiar o aumento de número de mulheres a explorar os 
quiosques dos mercados municipais. Em 2012, o número de mulheres com bancas 
próprias nos mercados municipais aumentou em 40%. No futuro, programas desta 
natureza serão promovidos através da continuidade da integração do género através do 

 
 
Argentina Simbine, 
FinanceandAdministrationCouncillor, 
isoneoffouroutofeight municipal 
councillors.  
http://gemcommunity.genderlinks.or
g.za/gallery/main.php?g2_itemId=335
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desenvolvimento de estruturas permanentes no município, bem assim o criação do 
comité para o género   
 
  
 
 
 


