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Pontuação 

0 indica que a meta não foi atingida, 10 é o valor mais alto dado se as metas tiverem sido 
atingidas completamente 

 

 Prevêem que até 2015, todas as Constituições da região 

devem fazer o seu melhor para que as disposições específicas para a 

igualdade de género e ter a certeza de que estas não sejam contrariadas 

por quaisquer disposições, leis ou 

práticas. 

 Rever, alterar ou revogar todas as leis 

descriminatóias. 

 Abolir o status de minoria das 

mulheres. 

Somatori

o 

ALVOS ESPECíFICOS A SEREM ALANÇADOS ATÉ 

2015 
ARTIGOS 4 -11: DIREITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

O QUE O SGDI 

MEDE 

7 

7 

7 

% 54 

PONTUAÇÃ

O /1

0 

COMENTÀRIO

S 
SGDI 

N/A 

Ao abrigo do Art. 35 da Constituição, “todos os 

cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos 

e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente 

da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, 

religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, 

profissão ou opção 

política.” 
O Art. 36. Acentua que “o homem e a mulher são 

iguais perante a lei em todos os domínios da vida 

política, económica, social e 

cultural”. 
O Art. 39. Estabelece que “todos os actos visando 

atentar contra a unidade nacional, prejudicar a harmonia 

social, criar divisionismo, situações de privilégio ou 

discriminação com base na cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de 

nascimento, religião, grau de instrução, posição social, condição 

física ou mental, estado civil dos pais, profissão ou opção 

política, são punidos nos termos da 

lei”. 
O Art. 120-3. Estabelece que “a família e o Estado 

asseguram a educação da criança, formando-a nos valores da 

unidade nacional, no amor à pátria, igualdade entre 

homens e mulheres, respeito e solidariedade 

social. 
O Art. 122. Cujo título é MULHER, estabelece no 

número . que “o Estado promove, apoia e valoriza o 

desenvolvimento 
1 
da mulher e incentive o seu papel crescente na 

sociedade, em todas as esferas da actividade política, 

económica, social e cultural do país”; e no número 2. que “o Estado 

reconhece e valoriza a participação da mulher na luta de 

libertação nacional, pela defesa da soberania e pela 

democracia”. Apesar de a Constituicao consagrar a igualdade de 

genero e o governo estar a envidar esforcos em aprovar 

leis que contemplam este principio, existem ainda leis por 

aprovar, bem como implementar eficazmente aquelas que já 

foram aprovadas.  O codigo penal ainda nao foi 

efectivamente revisto e ele ainda contempla aspectos 

descriminatorios como por exemplo, a penalizacao do aborto, a 

existencia de aspectos que nao facilitam a implementacao de 

alguns dos artigos da lei de Violencia 

Domestica. A Lei das sucessoes é outra que precisa ser 

aprovada com garantia dos direitos das 

mulheres. 
A implementacao efectiva das leis aprovadas 

continua sendo um desafio a enfrentar. Ha ainda um grande 

desconhecimento das Leis aprovadas, (Lei de Terras, de Familia, de 

Violencia Doméstica), por parte das instituicoes 

responsáveis por prestar serviços ao público bem como por prover 

acesso a justiça. Os próprios cidadãos ainda tem 

conhecimento muito limitado sobre as 

leis. 
O indicador K da Política de Género e 

Estratégia de Implementação  do Governo trata da revisão de 

toda a legislação que continuam a discriminar 

negativamente as mulheres até 2015. Mas isto ainda não foi 

totalmente cumprid

o. A Constituição é clara quanto a isto, ao afirmar 

que os homens e as mulheres são iguais perante a Lei em 

todos os domínios. E acentua que todos os actos 

discriminatórios, incluindo com base no sexo, são 

condenados. 
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 Envidar esforços para garantir que 50 por cento dos cargos de 

tomada de decisão em todos os sectores públicos e privados são 

ocupados por mulheres, inclusive através da utilização de medidas de ação 

afirmativa. 

Averag

e 
 Aprovar leis que promovam a igualdade de acesso e 

permanência no ensino primário, secundário, educação superior profissional 

e não- formal, em conformidade com o Protocolo sobre Educação e 

Formação e os Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio. 

 Adoptar e implementar  políticas e programas educacionais 

sensíveis ao género abordando os estereótipos de género na educação 

e violência baseada...;no género, entre 

outros. 

Somatori

o 
 Garantir a participação igual de homens e mulheres na 

formulação e implementação de políticas e  de políticas 

económicas. 

% 72 

% 86 

Moçambique tem feito progressos significativos 

nesta área, mas ainda tem um longo caminho para atingir os 

50 por cento

. 
Ha avanços ao nível da Assembleia da República e 

alguns orgãos centrais do governo. Todavia, ao nivel que 

vamos descendo às provincias, Distritos e nível mais 

inferior da adminsitração do Estado, essa participacao é 

quase inexistente. Por  outro lado, mesmo onde a presenca 

se faz sentir, ainda verifica-se um déficit da qualidade de 

participacao, na medida em que as questões de género não são 

tratados como prioridade. Deve haver mais compromisso 

politico e acção para que haja mudanças 

efectivas. 

A Política Nacional do Género e Estratégia de 

Implemntação ( PNGEI) define os princípios, estratégias e 

mecanismos de implementação, metas e as principais ações 

estratégicas a serem abordados, com base nos direitos 

fundamentais do ser humano, com foco na educação e formação, 

para a redução da pobreza e meios de subsistência 

sustentáveis a favor dos grupos femininos e masculinos mais 

vulneráveis. 
Há alguns avanções no que respeita ao acesso e 

retencao na escola, principalmente ao nível do ensino 

superior. Há esforços visíveis a nível da programação e 

alocação de recursos. Continua porém a haver problemas ao 

nível da formação técnico-professional assim como na 

alfabetização. Persistem também problemas na mudança da 

cultura em para a consciencilizacao do valor da educacao da 

rapariga. A violência contra a rapariga (assédio sexual, 

gravidez precoce, casamentos forçados, descriminação no 

tratamento entre alunas e alunos) tem limitado o alcance de 

resultados. “Há familias que não veem vantagem em enviar 

suas fihas e seus filhos à escola porque não visualizam 

oportunidades de emprego depois da 

formação”. O Instituto Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (INDE) começou a reformar o currículo do ensino básico; 

ele integra conteúdos de HIV/SIDA. A abordagem é 

transversal e integrada em todas as disciplinas do currículo do 

nível primário. Ele não trata especificamente das 

questões de gênero, mas toca nelas quando se refere a 

sexo e sexualidade, e o poder das mulheres de negociar 

o sexo segur

o. 
Este aspecto continua a ser um grande desafio para 

o sector da educação, há uma necessidade de reforcar a 

integraçãoo da educacação numa perspectiva da igualdade de 

género. Isto começa por formar e consciencializar os 

professores e  professoras, estabelecendo melhor articulação 

com um diálogo comunitário para estas mudanças. O 

trabalho deve ser feito em colaboração entre a escola e a 

comundiade. 

A participação das mulheres na formulação de 

políticas económicas é ainda insignificante. Existem poucas 

mulheres na formulação e implementação de políticas 

económicas. 
A elaboracao de politicas acontece no Parlamento e 

a nivel do Governo central. Existem nesses órgãos 

mulheres e homens envolvidos neste processo mas há 

ainda uma limitada consciência sobre a importancia do 

envolvimento da mulher no processo de tomada de decisões 

económicas. Um exemplo são as Conferências sobre o Sector 

Privado, em que poucas mulheres tomam parte nelas. A 

participacao 

Parliamento: A percentagem dos 

parlamentares que são 

mulheres. 
Governo local: A percentagem dos 

membros das Assembleias Municipais que são 

mulheres. 
Governo: A percentagem ministros que 

são mulheres. A medida inclui vice-

ministros e Secretários 

Permanentes. 

Ensino primário: O número de 

raparigas matriculadas no ensino primário expresso 

como a percentagem do total dos matriculados no 

ensino primári

o. 
Ensino secundário: O 

número de raparigas/mulheres no ensino superior 

expresso como a percentagem do total de 

matriculados no ensino 

secundário. 
Ensino superior: O número de 

mulheres matriculadas nas instituições de ensino 

superior expresso como apercentagem do total 

dos matriculados no ensino 

superior. 

A porção das mulheres na tomada de 

decisões económicas: o número de mulheres 

ocupando altas posições de tomada de decisões 

económicas expresso como a percentagem de todas 

essas posições no país. As posições inclusas na 

medida são o Ministro e Vice-Ministro das 

Finanças, Ministro e Vice-Ministro do Comércio e indústria, 

Ministro e Vice-Ministro da Planificação, 

Governador do Banco de 

Moçambique. 

7 

% 66 

7 

7 

62 % 

7 

ARTIGOS 12-13 : GOVERNAÇÃO (REPRESENTAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO) 

ARTIGO 14: EDUCAÇÃ E FORMAÇÃO 

ARTIGOS 15-19: RECURSOS PRODUTIVOS, EMPREGO E EMPODERAMENTO ECONÓMICO 

ALVOS ESPECíFICOS A SEREM ALANÇADOS ATÉ 

2015 
O QUE O SGDI 

MEDE 

PONTUAÇÃ

O /1

0 

COMENTÀRIO

S 
SGDI 
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 Realizar estudos de uso do tempo e adotar medidas políticas 

para aliviar o a carga dos múltiplos papéis desempenhados pelas 

mulheres. 

 Adotar políticas e aprovar leis que garantam a igualdade de 

acesso, benefícios e oportunidades para as mulheres e homens no 

comércio e empreendedorismo, tendo em conta a contribuição das 

mulheres nos setores formal e 

informal. 

 Rever as políticas nacionais de comércio e 

empreendedorismo, para torná-los questões de 

género.  No que se refere às disposições de acção afirmativa do 

artigo 5 º, introduzir medidas que assegurem que as mulheres 

beneficiem igualmente de oportunidades económicas, incluindo aquelas 

criados por meio de processos de contratos 

públicos.  Rever todas as políticas e leis que determinam o acesso, o 

controlo e beneficiio dos recursos produtivos por parte das 

mulheres.  Rever, emendar e aprovar leis e políticas que garantam que 

mulheres e homens tenham acesso igual ao emprego remunerado em 

todos os setores da 

economia. 

Somatori

o 
 Promulgar e fazer cumprir a legislação que proíbe todas as 

formas de violência baseada no 

género. 

 Garantir que leis sobre a violência baseada no género, 

providenciem testagem, tratamento e cuidados completos aos 

sobreviventes de violência 

sexual. 

 Rever e reformar as suas leis penais e procedimentos 

aplicáveis aos casos de crimes sexuais e violência baseada no 

género. 

53 % 

da mulher na economia é mais através da economia 

informal, e o país tem muito poucas políticas e programas que 

visam valorizar a contribuição deste sector, relegando-o a 

um nível secundário e consequentemente desprovido de 

mecanismos de apoio político e institucional. Isto tem 

contribuído sobremaneira para a exposição das mulheres à 

exclusão, corrupção, assédio, 

etc. 
O acesso ao emprego e à carreira no emprego é 

prejudicado pelo assédio e corrupção, sendo as mulheres o 

grupo mais vulneráve

l. Existem poucos estudos na área do género. 

Porém, é encorajador ver que os poucos estudos realizados 

instituições académicas e governamentais 

mostram um comprometimento com os assuntos de 

género. A porção das mulheres na tomada de decisões 

económicas: o número de mulheres ocupando altas posições de 

tomada de decisões económicas expresso como a 

percentagem de todas essas posições no país. As posições 

inclusas na medida são o Ministro e Vice-Ministro das Finanças, 

Ministro e Vice-Ministro do Comércio e indústria, Ministro e 

Vice- Ministro da Planificação, Governador do 

Banco de Moçambiqu

e. 

O Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 

Estado estabelece que todos os funcionários públicos e 

agentes do Estado que prestam serviço no mesmo regime tem 

direito ao mesmo salário. Isto indica que não há 

discriminação, pelo menos na  função pública. O que ainda está 

por se corrigir é a situação dos trabalhadores rurais, 

onde as mulheres constituem a maioria e lá a 

remuneração pelo trabalho não é equilibrada. As Leis não sao 

descriminatorias, mas sim a sua aplicacao. É preciso que as 

politicas e procedimentos de contratação, formação 

profissional, promoção e carreira tenham afirmação positiva. É 

preciso melhorar as condições da mulher trabalhadora, 

assegurando o exercício da maternidade 

segura. 

A Assembléia da República aprovou recentemente 

a Lei contra a Violência Doméstica Contra a Mulher, a lei 

contra o Tráfico de pessoas, e o Ministério da Mulher e 

Acção Social adoptou o Plano de Acção Nacional para 

prevenir e combater a violência contra as mulheres (2008 - 

2012). Mas outras leis precisam de serem aprovadas como por 

exemplo que criminalisa o asssedio sexual, e protege as 

trabalhadoras de sexo, etc) por outro lado, a divulgacao e 

implementacao das leis aprovadas é bastante 

deficiente. A recém aprovada lei contra a violência doméstiva 

contra a mulher prevê o tratamento para as vítimas da 

violência doméstica, que inclui sobreviventes da agressão 

sexual, mas a sua implementação é deficiente, pois as 

condições materiais e infrastruturas não estão 

disponíveis. A lei contra a Violência Doméstica contra a Mulher é 

por sí uma reforma do antigo código penal, onde a VBG 

não estava tipificada como crime. Mesmo assim, ainda há 

muito que fazer, e há muitas disposições legais que não 

contribuem para o bem estar das 

mulheres. 

6 

7 

6 

6 

6 

7 

59 % 

8 

7 

6 

ARTIGOS 20-25: VIOLÊNCIA COM BASE NO GÉNERO 

O QUE O SGDI 

MEDE 
ALVOS ESPECíFICOS A SEREM ALANÇADOS ATÉ 

2015 

PONTUAÇÃ

O /1

0 

SGDI COMENTÀRIO

S 
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 Aprovar e adotar disposições legislativas específicas para 

evitar tráfico de seres humanos e prestação de serviços integrados para as 

vítimas, com o objectivo de re-integrá-los na 

sociedade. 

 Promulgar disposições legislativas, e adoptar e implementar 

políticas, estratégias e programas que definem e proíbem o assédio 

sexual em todas as esferas, e prever sanções dissuasivas para os 

autores de assédio 

sexual. 

 Adotar abordagens integradas, incluindo as estruturas 

institucionais em todos os sectores, com o objectivo de reduzir os actuais 

níveis de violência de género pela metade até 

2015. 

Somatori

o 
 Adoptar e implementar estruturas legislativas, políticas, 

programas e serviços para melhorar a qualidade os cuidados de saúde 

adequados e acessíveis sensiveis ao 

género. 

 Reduzir a taxa de mortalidade materna em 

75%. 

 Desenvolver e implementar políticas e programas para 

atender às necessidades de saúde mental, sexual e reprodutiva de 

mulheres e homen

s. 

 Assegurar a implementação de instalações sanitárias, higiene, 

e cuidados as necessidades nutricionais da mulher, incluindo as mulheres 

na prisão. 

Somatori

o 
 Desenvolver estratégias sensíveis ao género para evitar novas 

infecções. 

N/A 

57 % 

A Assembléia da República aprovou a Lei 6/2008 

sobre o tráfico humano. Esta lei tem muitas disposições em 

relação a protecção das vítimas, mas não especifica a 

reintegração das vítimas na sociedade. Recomenda o Governo a 

adoptar outros instrumentos para a implementação 

desta lei. O assédio sexual não está claramente definido em 

nenhuma legislação, mas a Lei do Trabalho estabelece no 

Artigo 11 -  3, que as mulheres trabalhadoras deverão ser 

respeitadas e qualquer acto contra a sua dignidade será punido 

por lei. O número 4 desse mesmo artigo estabelece 

que os trabalhadores que praticarem actos considerados 

contra a dignidade da mulher trabalhadora estará sujeito a 

acção disciplina

r. O Plano de Acção Nacional para a Prevenção e 

Combate a Violência Contra a Mulher, e a criação do 

Conselho Nacional para o Avanço das Mulheres são indicações 

claras dos esforços que o Governo tem feito para reduzir os 

actuais níveis da 

VBG. 

A Constituição estabelece os direitos a saúde a 

todos os cidadãos. O Artigo 89 refere que todos os cidadãos 

têm o direito à assistência médica e sanitária, bem como o 

dever de promover e defender a saúde 

pública. 
O PARP  contempla indicadores especificos de 

género, mas os serviços são muito precários. O aborto inseguro 

continua sendo um problema, reforçado pela ausência de 

leis e políticas permissivas que promovam avanços 

reais.O atendimento hospitalar tem se deteriorado nos 

últimos tempos e as mortes derivadas da negligência dos serviços 

tem sido frequente

s. A Política de População aprovada pela Resolução 

5/99 de 1

3 
 de Abril, estabelece como objectivo prioritário 

contribuir para o aumento da expectativa de vida dos 

Moçambicanos, através da adopção da estratégia da redução da 

mortalidade materna e infantil. O Artigo 5 da Lei 4/87, e a 

Lei 2/77 garantem acesso gratuito aos cuidados médicos 

para as mulheres durante a gravidez, incluindo partos, 

transferências e initernamentos, bem como os cuidados 

preventivos, que incluem planeamento familiar e cuidados infantís até 

aos 5 anos de 

idade. 
Embora isto esteja prescrito na lei, não é 

interiamente exercido devido a vários factores que foram 

mencionados neste relatório, tais como baixo nível de 

alfabetização das mulheres; práticas tradicionais que impedem as 

mulheres de aceder a esses serviços; falta do poder de decidir 

quando e como procurar assistência médica, 

etc. A política de saúde sexual e reprodutiva determina 

que a saúde reprodutiva é o estado de bem-estar total 

(físico, mental e social), não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade, em todos os assuntos relacionados ao 

sistema de saúde. As disposições desta política abordam o 

estas questões, mas os serviços não estão totalmente 

disponíveis para a maioria dos 

cidadãos. O Ministério da Saúde tem estado a mostrar 

comentimento para alcançar este objectivo, e grande parte da 

alocação do orçamento foi direccionado para as 

infraestruturas. Mas ainda falta muito para se alcançar este 

desiderato. 

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA 

desenvolveu um plano estratégico de cinco anos, com o 

objectivo de previnir novas infecções. Ela não faz menção 

específica ao género, mas menciona os jovens e 

adolescentes. 

Mulheres usando contraceptives: a 

percentage de mulheres com idades entre 15 e 49 anos 

que afirmam usar contraceptivos 

modernos. 

Taxa de mortalidade materna: o 

número de mulheres que morrem enquanto estiverem 

grávidas ou dentro de 42 dias do fim da gravidez em 

cada  nados 

vivos. 
100,00

0 

Partos atendidos por pessoal 

qualificado. A percentagem de partos num determinado 

ano em que as mulheres são atendidas por 

pessoal qualificado, tais como parteiras ou 

enfermeiras. 

Conhecimento compreensivo sobre o HIV e 

SIDA: A percentage de mulheres com idade de 15 

anos que podem responder correctamente as 

perguntas sobre HIV e 

SIDA. 

7 

6 

7 

% 56 

7 

7 

7 

6 

58 % 

7 

ARTIGO 26: SAÚDE 

O QUE O SGDI 

MEDE 
ALVOS ESPECíFICOS A SEREM ALANÇADOS ATÉ 

2015 

PONTUAÇÃ

O /1

0 

COMENTÀRIO

S 
SGDI 

ARTIGO 27: HIV / SIDA 
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 Garantir acesso universal ao tratamento do HIV e SIDA para 

as mulheres, homens, meninos e meninas  

infectados. 

 Desenvolver e implementar políticas e programas para 

assegurar o devido reconhecimento, do trabalho realizado pelos 

cuidadores, a maioria dos quais são mulheres, a alocação de recursos 

e apoio psicológico para cuidadores, bem como promover o 

envolvimento dos homens no cuidado e apoio de Pessoas Vivendo com 

Sida. 
Somatori

o 
 Por em prática medidas para assegurar que as mulheres 

tenham igualdade de representação e participação nos principais 

cargos de decisão na resolução de conflitos e processos de construção 

da paz, em conformidade com a Resolução 1325 do Conselho das 

Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e 

Segurança. Somatori

o 
 Tomar medidas para promover a igualdade de 

representação das mulheres na propriedade e estruturas de decisão dos 

meios de comunicação, de acordo com o Artigo 12.1 que prevê a 

representação igual de mulheres em cargos decisórios até 

2015. 

Somatori

o 

30 % 

51 % 

Moçambique fornece acesso universal ao tratamento 

de HIV e SIDA para as mulheres, homens, rapazes e 

raparigas infectadas, mas isto não é totalmente cumprido 

devido ao factor custo que este tratamente representa para o 

cidadão comum. O tratamento não é gratuíto e muitos 

muitos Moçambicanos não tem condições de cumprir com 

todo o processo de tratamento, incluindo a componente 

alimentar. 

Existe o reconhecimento da importância dos 

provedores de cuidados, mas muito pouco tem sido feito para 

compensá- los. O plano estratégico do Conselho Nacional de 

Combate ao SIDA menciona os cuidados domiciliares que 

devem ser facilitados através de activistas voluntários e 

estudantes durante o período de 

férias. 

Na maioria das estruturas de resolução de 

conflictos não existem mulheres nas posições-chave de tomada de 

decisão. Historicamente esta tarefa tem sido alocada aos 

homens. Em Moçambique não se tem debatido a resolução 

1325. 

Embora não exista nenhuma disposição que 

abertamente impede as mulheres de terem acesso a cargos de 

decisão ou a propriedade dos meios de comunicação, há 

muito pouco sendo feito para efectivamente se atingir a 

meta de paridade de género a este respeito. Não se tem 

registo de nenhuma mulher proprietária de um órgão de 

comunicação e são poucas nas posições de decisão. A emissora 

de rádio pública avançou a este respeito, tendo uma 

mulher no Conselho de 

Administração 

Pessoas vivendo com o HIV e SIDA 

como proporção do número total de pessoas 

vivendo com HIV e 

SIDA. 
Mulheres grávidas HIV positivas 

recebendo tratamento de transmissão da mãe para 

filho. Expresso como percentagem de todas as 

mulheres grávidas HIV positivas, recebendo 

tratamento de prevencao da transmissao da mãe para 

filho. 

Mulheres empregadas como percentagem 

do total: O número de mulheres empregadas 

trabalhando nos órgãos de comunicação, como 

percentagem de todos os trabalhadores da comunicação 

social. Mulheres como percentagem do totaldos 

membros dos conselhos de directores dos 

órgãos de comunicaçã

o. 
Número de mulheres gestoras expresso 

como a percentagem de mulheres gestoras nos 

media. Percentagem das mulheres professoras 

nas instituições de ensino da 

comunicação. Percentagem dos estudantes do sexo 

feminino nas instituições de 

ensino. 
Percentagem das fonts de notícias 

femininas: O número de mulheres citadas como 

fontes nos media, expresso como percentagem de 

todas as pessoas citadas como 

fontes. 
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ARTIGO 28: CONSTRUÇÃO DA PAZ E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

ARTIGOS 29 - 31: MEDIA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

TOTAL =  105 / 280 x 100 = 58% 
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