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 Cimeira Nacional do Protocolo da SADC Sobre o Género - 2014. Foto: Gender Links 

Sumário executivo 
Moçambique tem feito progressos 
significativos no sentido de responder aos 
compromissos assumidos no âmbito do 
Protocolo da SADC sobre Género e 

Desenvolvimento, cujo o prazo é 

Nzira de Deus, Directora 
Executiva do Fórum 

Mulher, intervindo numa 

reunião. 

o ano de 2015, bem como outros 

compromissos visando alcançar a 

Igualdade do Género. 
Foto: Google Images 

O Fórum Mulher foi escolhido como Ponto Focal da Aliança do 
Género da África Austral em Moçambique. 

Moçambique assinou e ratificou o Protocolo, e criou 
mecanismos e politicas para a sua implementação com vista a se 
alcançarem as 28 metas estabelecidas no Protocolo. 
Moçambique assumiu os compromissos dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODMs) até 2015; O Protocolo da 
SADC sobre Género e Desenvolvimento vai mais além na 
elaboração de um mapa detalhado para o alcance do ODM 3 
para a Igualdade do Género. 

As várias lideranças do governo e dos partidos politicos, bem 
como o sector empresarial, tem repetidamente destacado a 

importância da igualdade do género para o desenvolvimento e 
estabilidade democratica do país, e mantêm um compromisso 
com esta causa. 

A Aliança usa duas medidas para classificar o desempenho de 
cada Estado da SADC no sentido de alcançar as 28 metas: O 
Índice de Género e Desenvolvimento da SADC (SGDI), 
introduzido no barómetro regional de 2011, e o Cartão de 
Classificação do Cidadão complementar (CSC), que tem sido 
usado ao longo dos três últimos anos. 

O SGDI é uma medida empírica baseada em 23 indicadores para 
seis sectores que dados correctos nos 15 paises (veja Anexo C 
para mais detalhes sobre os indicadores do género e 
relacionados do SGDI). Esses indicadores são: Governação (3 
indicadores), Educação (3), Economia (5), Saúde Sexual 
Reprodutiva (3), HIV e SIDA (3), e Comunicação Social (6). Para 
criar um índice composto, cada categoria recebeu igual peso 
calculandose a classificação média de todos os indicadores nessa 
categoria. A Tabela I no final do capítulo fornece o sumário dos 
principais indicadores para as mulheres na SADC. O Anexo A no 
final do relatório explica em detalhes como é que o SGDI 
funciona, assim como compara este com outros indicadores de 
género relacionados. 
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Ao contrário do SGDI, o CSC capta as percepções dos cidadãos 

que tomaram parte dos encontros dos grupos de referência, 
workshops de nível comunitário e outras actividades 
relacionadas com o protocolo da SADC, que classificam o 
desempenho do país em todos os sectores. 

Moçambique obteve classificação alta em matéria de 
legislação que proíbe todas as formas de violência baseada 
no género, tendo aprovado em 2009 a Lei de Violência 
Doméstica contra as Mulheres, e no tocante aos direitos 
constitucionais e legais (a Constituição deixa claro que todos 
os cidadãos são iguais perante a lei e que qualquer um que 
tentar desacreditar este princípio, será punido), também 
teve classificação alta no tocante a revisão, alteração e 
revogação de todas as leis discriminatórias (está indicado na 
política de gênero e estratégia de implementação do 
Governo), e na abolição do estatuto minoritário das 
mulheres. 

Apesar dos avanços significativos, nas disposições relativas à 
governação (representação e participação; Artigos 12 - 13 
do protocolo), não foi neste ítem que teve classificação 
elevada, uma vez que a meta de 50% para a representação 
das mulheres nos cargos de tomada de decisão em todos os 
sectores públicos e privados ainda está muito longe de se 
alcançar. Houve algumas melhorias nos últimos cinco anos 
em relação à representação das mulheres nas estruturas 
políticas, bem como no executivo, mas na maioria dos 
ministérioschave como Finanças, Planificação e Educação, a 
participação das mulheres continua invisível. 

As discrepâncias entre as cláusulas da Constituição 
relaccionadas com o Protocolo e a prática é evidente. 
Embora a Constituição, em muitas das suas disposições, 
mostra grandes avanços e o Governo de Moçambique 
reflicta a sua progressividade na assinatura de instrumentos 
internacionais, ainda existe uma lacuna visível na tradução 
desses compromissos em planos claros, alocação de fundos 
e recursos humanos suficientes para a realização desses 
objectivos. 

Com relação à educação e formação (o Artigo 14 do 
protocolo que prevê a promulgação de leis que promovam a 
igualdade de acesso à educação), Moçambique elaborou 
disposições legais e estratégias proactivas, mas a sua 
implementação ainda está em andamento. As mulheres 
continuam a ser as mais analfabetas da população e o acesso 
à educação ainda está longe do aceitável, especialmente no 
ensino secundário e terciário. 

Os artigos 20 - 25 do protocolo apelam aos países a adoptar 
e aplicar legislação que proíba todas as formas de violência 
baseada no género; garantir que as leis sobre a violência 
baseada no género prevê a testagem, tratamento e 
cuidados para os sobreviventes; a revisão e a reforma do 
código penal e os procedimentos aplicáveis aos casos de 
crimes sexuais e violência de género; aprovar e adoptar uma 
legislação específica para prevenir o tráfico humano; 

adoptar abordagens integradas, incluindo as estruturas 

institucionais transversais, com o objectivo de reduzir os 
actuais níveis de violência de género pela metade até 2015. 
Moçambique tem uma política de género abrangente e 
estratégia de implementação e criou um órgão 
interministerial para acompanhar a realização deste plano. 

Sobre o artigo do protocolo que trata do HIV e SIDA, 
Moçambique classificou-se entre baixo e médio. Esta área é 
uma das mais preocupantes na implementação das 
estratégias de desenvolvimento de Moçambique, atrasando 
todos os esforços feitos pelas partes interessadas. O HIV e 
SIDA é uma pandemia devastadora em Moçambique, como 
em muitos outros países africanos, e isso está a ter mais 
impacto sobre as mulheres. Enquanto o protocolo requer 
que os países desenvolvam estratégias sensíveis ao género 
para evitar novas infecções; garantir o acesso universal ao 
tratamento do HIV e SIDA para as mulheres e homens, 
meninos e meninas; e desenvolver e implementar políticas e 
programas para garantir o devido reconhecimento do 
trabalho realizado pelas pessoas que prestam cuidados, 
Moçambique tem falhado em muitas destas áreas. As 
estratégias para prevenir novas infecções não são sensíveis 
ao género - por exemplo, o acesso ao preservativo feminino 
é difícil; o acesso ao tratamento não é acessível, porque isso 
requer não somente a medicação, mas também 
suplementos alimentares. 

O Artigo 28 do protocolo exige que os países ponham em prática 
medidas para assegurar que as mulheres tenham representação 
e participação igual nas principais posições de tomada de 
decisão na resolução de conflitos e processos de construção da 
paz, em conformidade com a Resolução 1325 das Nações Unidas 
sobre Mulheres, Paz e Segurança. Sobre este assunto, embora 
não haja dados desagregados por sexo, a pesquisa empírica 
mostra que poucas mulheres, se existir alguma, estão presentes 
em missões nacionais que participam na resolução de conflitos 
e construção da paz. 

O protocolo obriga os países a tomarem medidas para promover 
a representação igual das mulheres na propriedade e nas 
estruturas de tomada de decisão dos meios de comunicação, em 
conformidade com o artigo 12.1 (que prevê a representação 
igual de mulheres em cargos decisórios até 2015). Moçambique 
embora tenha demostrado alguns avanços nesta área há 
necessidade de melhorar a representatividade de mulheres nos 
processos de resolução de conflitos dada a situação  por vezes 
atravessada pelo Pais no concernente a desisntabilidade politica. 

No geral, a igualdade de género em Moçambique classifica-se 
abaixo da média, mesmo considerando as melhorias feitas nos 
direitos constitucionais e legais e no combate a violência 
doméstica contra as mulheres. No entanto, o alto nível de 
desigualdade entre homens e mulheres, especialmente no 
poder político, acesso aos recursos produtivos e ao emprego, e 
o empoderamento económico reduz as chances de Moçambique 
atingir as metas estabelecidas pelo Protocolo da SADC sobre 
Género e Desenvolvimento. 
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Fonte: Barómetro Regional do Protocolo da SADC sobre Género de 2014, baseado em informações dos relatórios nacionais. 

O gráfico I mostra que Moçambique tem uma alta 

pontuação do SDGI (72%) e CSC (64%).  Moçambique 

tem um bom desempenho em relação aos outros 

países da região, estando acima da média regional. 

Isto reflecte 

a maior mobilização no sentido de se aumentar a representação 

feminina nesses países, mesmo que isso (ainda) não seja 

acompanhado de resultados no terreno. 

Tabela I: Principais indicadores do  est atu to  das  mu lhe res  na  Áfri ca  Aus tral    
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GOVERNAÇÃO                

Parlamento 33 8 10 27 23 17 19 39 25 44 40 18 36 12 34 

Governo Local n/a 19 6 46 6 11 26 36 42 n/a 38 22 34 6 16 

Executivo 29 17 14 37 19 15 8 28 23 27 41 25 28 11 12 

EDUCAÇÃO                

Ensino Primário 46 50 46 49 50 50 49 47 49 50 50 48 52 49 50 

Ensino Secundário 44 52 36 57 50 45 52 44 53 50 55 50 46 45 50 

Ensino Superior 40 53 32 61 48 40 61 38 53 n/a 58 51 40 52 42 

ECONOMIA                

Tomada de decisão económica 29 29 21 21 17 27 33 25 25 33 23 30 28 23 23 

Participação na força de trabalho - 

Mulheres 

64 75 70 60 62 85 48 87 61 68 47 55 90 74 85 

Participação na força de trabalho - 

homens 

78 83 72 75 65 80 81 83 72 79 63 59 91 86 90 

Desemprego  - Mulheres n/a 20 36 28 4 10 12 1 43 5 28 46 6 11 15 
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Desemprego - Homens n/a 15 n/a 23 2 5 5 3 33 4 22 34 3 14 7 

Mulheres no trabalho assalariado não 

agrícola (% da força de trabalho) 

24 43 26 63 38 11 38 11 41 54 45 30 43 22 12 

Duração da licença de maternidade 

(semanas) 

12 12 12 12 14 8 12 12 12 14 16 12 12 12 14 

Benefícios da licença de maternidade (% 

do salário pago) 

100 50 67 0 100 100 100 100 100 100 60 16 100 100 100 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA                

Taxa de mortalidade maternal (em cada 

100,000) 

450 160 549 620 240 460 37 490 200 0 145 320 440 440 960 

Uso do contraceptivo 6 53 18 47 40 46 76 12 55 41 60 65 34 41 59 

Partos atendidos por pessoal qualificado 49 99 74 62 44 71 100 54 81 99 90 82 49 47 66 

HIV e SIDA                

Conhecimento compreensivo sobre HIV 

e SIDA 

25 40 15 39 23 42 80 36 65 67 20 58 44 38 52 

Mulheres vivendo com HIV como do 

proporção total 

59 55 59 59 46 59 28 58 60 42 60 58 61 52 58 

Mulhere grávidas HIV positivas 

recebendo tratamento de prevenção de 

transmissão vertical 

14 95 6 62 3 73 96 51 85 95 95 95 77 86 82 

COMUNICAÇÃO SOCIAL                

Geral n/a 46 22 73 33 23 33 27 40 n/a 50 40 36 33 13 

Conselho de Directores n/a 24 18 47 10 27 36 25 39 n/a 38 33 22 27 38 

Gestão n/a 37 10 52 19 24 23 32 37 na 34 29 27 28 11 

Professores do sexo feminino nas 

instituições de ensino superior 

n/a 37 18 67 44 29 79 28 47 n/a 50 33 28 29 25 

Proporção de estudantes nas 

instituições do ensino superior 

n/a 54 77 73 71 50 82 26 60 n/a 64 37 60 61 57 

Fontes de notícias n/a 18 17 20 46 15 15 45 20 31 23 24 19 18 22 

Fonte: Barómetro do Protocolo da SADC de 2014. na=não disponível 

Contexto do país 
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Moçambique está situado na região oriental da África 
Austral, com toda a sua costa banhada pelo Oceano Índico. 
Faz fronteira com seis paises, nomeadamente: a Tanzânia na 
fronteira norte, Malawi e Zâmbia a Noroeste, Zimbabwe a 
oeste, e a Suazilândia e África do Sul a sudoeste. 
Moçambique está dividido em dez províncias e uma capital 
com estatuto de província. Estas por sua vez estão 
subdivididas em 142 (foram adicionados mais 13 distritos 
novos) distritos, que também se subdividem em 405  postos 
administrativos e estes em localidades, o menor nível 
geográfico da administração central do Estado. 

A partir de 1997, Moçambique embarcou numa estratégia de 

descentralização que, em 2003, foi estendida para as áreas 
rurais. A participação das mulheres nos fóruns de planificação ao 
nível distrital é baixa, porque estes são espaços públicos e estão 
longe de onde as mulheres vivem e trabalham; portanto, as 
mulheres têm pouca voz para influenciar as decisões de alocação 
de recursos a este nível. Actualmente, Moçambique tem 53 
municípios, com um poder executivo, chefiado pelo Presidente 
do Município, e um poder legislativo representado pela 
Assembléia Municipal; 50 destes são dominados pelo partido 
Frelimo. 

Com uma população de 23 milhões (INE 2011), dos quais 11.9 
milhões são mulheres, Moçambique é um dos países mais 
pobres do mundo, tendo emergido de uma guerra fraticida que 
durou 16 anos (de 1977 à 1992). Durante a guerra , mais de um 
milhão de moçambicanos morreram devido aos combates e à 
fome, mas após o Acordo Geral de Paz de 1992, Moçambique 
conheceu um período de estabilidade e crescimento económico 
que continuou até o presente, apesar de interrupções causadas 
pelas inundações ocorridas em 2001 e 2002, que destruiram 
muitas infra-estruturas do país. 

Sessenta e nove por cento dos moçambicanos vivem nas zonas 
rurais, onde a maioria pratica agricultura de subsistência. As 
constantes secas no interior do país nos últimos anos 
provocaram a migração em larga escala para as zonas urbanas e 
costeiras, levando à enchentes e degradação ambiental. A 
esperança de vida dos 23 milhões de moçambicanos é de 
aproximadamente 52.4 anos, sendo que para os homens a 
esperança de vida é de 50.4 anos, enquanto que para as 
mulheres é de 54.5 (INE, 2011). A maioria da população 
moçambicana (50.1%) têm entre 15 e 59 anos, seguido do grupo 
etário dos 0-14 anos que constitui 45.3% da população. 

Moçambique tem estado a registar avanços significativos em 
termos de desenvolvimento sócio económico. Estes progressos 
foram impulsionados pela estabilidade macroeconómica e 
crescimento acelerado da economia, que traduziu-se num 
crescimento médio anual do PIB na ordem de 7.6%, e um 
rendimento per capita médio anual de 5%, no período 2005-
2009. Apesar deste crescimento assinalável, Moçambique 
continua muito dependente da ajuda externa. 
Embora Moçambique esteja a experimentar um crescimento 
significativo, e progressos assinaláveis na posse privada de bens 
duráveis assim como o acesso a serviços públicos como saúde e 
educação, o governo reconhece haver ainda “diferenças em 
termos de níveis e tendências ao longo do país, bem como 
disparidades regionais e de género...”. Outro desafio que o país 
continua a enfrentar são as cíclicas catástrofes naturais que 
põem em evidência a sua contínua vulnerabilidade; o rápido 
agravamento da epidemia do HIV e SIDA que afecta de forma 
desporporcional as mulheres e raparigas, directa e 
indirectamente. 

Para além do impacto do HIV e SIDA e outros factores naturais, 
as práticas tradicionais e culturais são alguns dos factores que 
dificultam o avanço das mulheres em Moçambique. O Índice de 
Desenvolvimento Humano em Moçambique mostrou-se 
desfavorável para as mulheres e meninas, devido à factores 
sócio-culturais (modelo de socialização primária, cessações, 
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casamentos e gravidezes precoces entre outros). De acordo com 
o censo de 2007, em Moçambique cerca de 700 mil raparigas 
entre 12 e 14 anos de idade estão casadas ou a viver em união 
estável, o correspondente a 11%, e mais da metade (52%) das 
raparigas se casam antes de completarem 18 anos (MICS, 2008). 

O Governo aprovou em Maio de 2011 o Plano de Acção para  
Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014 em que define como 
meta principal reduzir a incidência de pobreza de 54,7%, em 
2009, para 42%, em 2014, com enfoque para as camadas mais 
pobres (crescimento “pró-pobre”).  De acordo com o documento 
do PARP, o governo reconhece que “um dos grandes desafios no 
contexto das reformas das finanças públicas em curso continua 
a ser a integração entre o plano e orçamento e a gestão do 
património do Estado incluindo o exercício do orçamento na 
óptica do género.” 

Em Março de 2006, o Governo aprovou a Política Nacional 
de Género e Estratégia (PGEI) e, em Dezembro de 2007, 
aprovou o Plano Nacional para o Avanço das Mulheres. Para 
a maior parte, a atenção do Governo e dos doadores para 
com os direitos das mulheres e a igualdade de género tem 
tendência para se concentrar nas áreas de saúde e 
educação; legislação progressista num contexto de 
aplicação extremamente fraca e falta de responsabilização 
do governo e transparência; e integração do género no 
programas de desenvolvimento. 

O país continua a ser considerado um dos países mais 
pobres, estando classificado em 184º lugar dos 187 listados 
no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU de 2011, e 
as estimativas sobre o número de pessoas que vivem abaixo 
da linha de pobreza indicam para mais da metade da 
população. 


