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Introduction 
 
 
 
O presente Relatorio pretende apresentar as actividades da III Cimeira Nacional de 

Boas Práticas no Âmbito da Implementação do Protocolo da SADC sobre o Género e 

Desenvolvimento. 

 
Participaram no evento um total de 120 participantes, provenientes de varias 

instituições de Estado, entre Municípios e Universidades. Presidiu a sessão de 

abertura Sua Excia Ministra do Género, Criança e Acção Social, Dra. Cidalia 

Chauque Oliveira. 

 

A Capulana marcou o inicio da III Cimeira Nacional Sobre o Genero. 

 

A III Cimeira Nacional de Boas Practicas no Ambito da Implementacao do Protocolo 

sobre Genero e Desenvolvimento, foi lancada pela Ministra do Genero, Crianca e 

Accao Social, e nesta abertura, foi brindada pela actuacao do grupo cultural da 

Associacao Socio Cultural Horizonte Azul (ASCHA), pelas 9 horas de quarta-feira no 

Hotel VIP, em Maputo. 

 O lema da cimeira foi “AGORA e POS 2015, SIM DEVEMOS”. 

 

Constituiram a mesa de presidium, Dra. Alice Banze, directora executiva da gender 

links, Dra. Florence Reis, representante da ONU MULHER, Senhor Douglas Griffiths, 

embaixador dos Estados Unidos de America (USA), e Dra. Paula Jose, do Forum 

Mulher.  
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Durante a apresentacao de Boas Practicas, os concorrentes ganharam premios na 

categoria de Primeiro classificado e Segundo classificado em todas as areas 

tematicas. 

 

 

 
 
Part of Municipal Council’s Delegation at the National Summit 

 
 
 
Sumario Executivo 
 
Esta se sensivelmente a 7 (sete) anos desde que foi adoptado o Protocolo de SADC 
sobre Genero e Desenvolvimento. Neste ano de 2015, especialmente nesta III 
Cimeira, espera se que haja um debate daquilo que foram as accoes feitas para o 
cumprimento das 28 metas do protocolo, assinado em 2008, pelos signatarios dos 
paises da SADC. Nesta perspectiva, considera se que o instrumento adequado para 
a implemntacao da igualdade do genero e desenvolvimento, tera trazido um 
enfoque de cometimento tanto dos paises, das respectivas sociedades e da 
populacao da regiao em particular e do continente Africano em geral, para a 
implementacao dos objectivos do Milenio 2025. 
 
Desta maneira, como e sabido, esta cimeira se realiza no ano de 2015, ano em que 
se espera tenha havido esforcos no cumprimento da meta 50/50 na area de 
governacao. 
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Observando os ganhos e fracassos no cumprimento das metas, espera se que haja 
um debate forte e prospecao do que vai ser depois de 2015, tendo em conta que 
nos ultimos dois anos houveram em Mocambique, as Eleicoes Autarquicas e Gerais, 
que culminaram com a formacao de novos membros no quadro da Governacao 
local. 
 
Olhando para as realizacoes dos 
ultimos anos em todas as esferas 
sociais, nota se um avanco no 
empooderamento da mulher, 
tanto para a area lideranca, 
empreededorismo, mudancas 
climaticas na radio, televisao e 
outras actividades de character 
social, onde a mulher esta a adra 
o seu contributo e empenho, 
sendo desta forma, necessario 
que se redese actividades 
concertas para o pos 2015. 
 
Durante a monitoria e avaliacao levada a cabo pela Gender Links nos diversos 
Municipios do Pais, verificou se que alguns Municipios nao puderam corresponder 
as metas plasmadas no protocolo da SADC, bem como olhando a constituicao do 
actual governo em Mocambique, parece haver ainda muito a fazer para almejar a 
componente 50/50. 
 
Neste contexto, a cimeira nao deve ter em conta como um encontro ordinario para 
avaliacao sumativa das realizacoes, mas sim um painel de debate onde a sociedade 
civil, o governo e parceiros de cooperacao, tem a oportunidade de debater o focus 
da integracao do genero no desenvolvimento das comunidades. 
 
Face a algumas realizacoes feitas pela sociedade civil, Municipios e Governo, esta 
oportunidade de apresentar as BOAS PRACTICAS, ira impulsionar a todas as esferas 
do pais, a compreender as razoes da necessidade de equilibrio de genero no 
desenvolvimento. 
 
Tendo em conta as candidaturas apresentadas para as BOAS PRACTICAS, presume 
se que nas sessoes de avaliacao, o juri encontrou a forma de premiar e encorajar a 
todos, a proseguir com o empoderamento da mulher nas suas actividades, levando 
a bem saber, a importancia das accoes realizadas nao so pelo staff da Gender 
Links, mas tambem por toda a sociedade Moçambicana. 
 
Nesta Cimeira Nacional, as cerca de 120 partricipantes tiveram o previlegio de, 
durante os dois dias de debate e troca de experiencias, encontrar formas e meios 
de conhecer a importancia da igualdade de genero atraves da apresentacao de 
Boas Practicas nas diversas areas escolhidas em prol do Protocolo da SADC sobre o 
Genero e desenvolvimento. 
 
Foram convidados e participaram na mesma, individualidades de 11 Conselhos 
Municipais, 16 dos Ministerios e 18 da Sociedade Civil, para alem de outros 

Mozambique National Summit Entrepreneurship plenary session 
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convidados, incluindo para Abordagens do Genero nos Midias, concorrentes de boas 
practicas sobre Genero e Mudancas Climaticas, Direitos Constitucionais e Legais, 
Violencia Baseada no Genero. 
 
For the 2015 Mozambican SADC Gender Protocol Summit and Awards GL office 
received more than 60 entries from which other 15 were incomplete and 45 
committed entries being 12   male entries and 33 female. The entries were on the 
following categories: 
 

 Violência Baseada no Género 

 Campanha 50/50 

 Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 Direitos Constitucionais e Legais 

 Abordagem de Género nos Mídias 

 Género e Mudanças Climáticas 

 Empreendedorimo 

 Centros de Excelencia no Governo Local 

 
The competition was very tight due to the high quality of entries and had runner 
ups in most categories amongst the runner ups we identified 26 women and 20 
man having 15 female winners and 10 male winners. The National Summit had a 
representation of 52 different organizations, 11 Councils, 7 Media houses, 18 from 
civil society and 16 Government entities represented.  
 
The present report covers the all national summit process and progress. It brings 
the outcomes and outputs of the event and highlights the most memorable facts 
during the national summit. The summit was an opportunity and a channel of 
providing pressure for the speedily implementation and monitor accountability and 
commitments made by member states in meeting the 28 targets of the protocol by 
2015. It was also an opportunity through the launch of the 50/50 campaign held 
before election on the 15th of October, 2014, and accountability of its results by 
looking for the new government board. 
 
The summit was a platform for preparing for a strong 2015 Post Agenda through 
contributions made my participants. It’s also a forum and space for stakeholders to 
build and strengthen synergies between the media, local government, ministries, 
civil society and citizens around the SADC Gender Protocol and MDG work. Being 
the second time to introduce the category for the Ministries, the summit created 
opportunities for those to share how the plan and do the gender budgeting work, 
and to share their best practices and collect as much experience as possible 
regarding the gender mainstreaming and the gender protocol function and purpose.  
 
The theme 50/50 up to 2015 and a strong post 2015 agenda reminded participants 
and contestants to look back at the gender protocol targets and make an 



6 

 

introspection to evaluate either these targets were being taken into consideration 
on daily bases activities. 
 
The national summit had a very good and diverse representation in terms of 
participants, which was the big achievement made since the event was highly 
appreciated by the participants, special guest of honour, and media as per the 
Annex A for detailed participants list outlining the contact details of all the 
delegates who attended the 2 day national summit at VIP hotel.  
 
The national summit program was designed to suit the events main objective that 
was to create an opportunity where participants and contestants shared their 
experiences to an audience to grasp all the good practices and extraordinary 
experiences. Please see the summit programme attached as Annex B.  
 
 

 

 Please see clippings in Annex C.  
 
 
 
Analysis of participants 
 Male Female Total % Male  % 

Female  

Entrant 6 40 46 9.09% 90.9% 

Official 4   9 12 0 100% 

Judge 2 9 11 18.18% 81.8% 

Partner/alliance  9 9 0 100% 

Donor 1 2 3 33.3% 66.6% 

Staff  2 5 7 28.5% 71.4% 

Total 13 73 86 12.35% 88.15% 

 
Background  
 
The theme “50/50 by 2015 and A Strong post 2015 Gender Agenda” was the most 
suitable theme for the occasion since the region and the country is fast moving to 
the deadline to implement the SADC Gender Protocol and measure either the 
targets were met or not. The Mozambique Government have compromise and 
committed to the targets stated in the Gender and as implementers of the gender 
protocol, Mozambique has also a role to play and confront the compromises made 
by the Member Status to the reality and measure how many targets have been 
achieved and what challenges and constraints are congesting the implementation of 
some of the targets of the Gender Protocol in our country in particular and region in 
general.  
 
The year of 2015 have taken a step in advance to see how much work still needed 
to be done for the Gender Protocol targets to be met by the Member States that 
have ratified the SADC Gender Protocol. There is a lot to be done and the time is 
short to see how much can be improved regarding the implementation of the 
Gender Protocol. The idea of merging with the alliance work to make the most out 
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of it is a very good approach since alliance plays an important role not only in the 
dissemination but also through the production of the Barometer which provide 
some light where needed in terms of available information for the monitoring of the 
SADC gender protocol progress done by the member states against the 
implementation of the 28 targets in the Gender Protocol. In Mozambique, the 
alliance is working on the Barometer to be launched soon after the validation 
process has finished.  
 
Local governments are also playing an important role to achieve the content and 
principle of the national summit theme by using the affirmative action in their 
councils with particular emphases to these councils that have already completed the 
ten stages of the Centers of Excellence. The councils have showed some 
commitment to achieve the gender balance within the institution and is clearly 
showed that they have managed to understand the main objective of the process. 
As an example, the Chóckwè Council has a lady as a Mayor who was the local 
assembly secretariat until last year. It was also possible to see how committed the 
Councils presidents during the summit. Those instead of sending their 
representatives most of them took leadership to prepare and presented their best 
practices. This was also a land mark throughout entire leadership and commitment 
by the councils leaders. 
 
With regards to the media streams, the national media houses that have signed the 
MOU’s are taking all the implementation of the Gender Protocol into consideration 
and are making an effort to continue draft their Gender Policy and Action Plan. 
Although we didn’t raise he expectations of the nr of the media houses submitting 
their applications those were part of the summit and managed to provide coverage 
and work with the editor to make the summit a success. 
 
 
 
 
 
 
Programme 
 
Notas de Abertura 
 
Sob direccao da Directora da Lusofonia, Dra. Alice Banze, os dois dias da cimeira 
observam um momento crucial e de extrema importancia. Foi modetradora do 
evento, a Dra. Marta Cumbi, a qual fez a a introdução referindo que este e o 
momento impar em que cada um dos participantes devera usar esta oportunidade 
para aprender e trocar experiencias sobre as BOAS PRACTICAS a serem 
apresentadas na Cimeira, organizada pela Gender Links. A moderadora pediu aos 
participantes para aproveitar de forma eficaz e eficiente os varios momentos da 
cimeira, como uma oportunidade para criar sinergias, trocar contactos e pensar em 
progrssos da implementacao do protocolo e nos desafios para o POS 2015, levando 
consigo de volta a sua comunidade e local de servico, as licoes aprendidas para 
levar avante a igualdade do genero e Desenvolvimento.  
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A Sessao de abertura, foi laudado por um grupo cultural de jovens da Associação 
sócio cultural horizonte azul (ASCHA), que brindou os presentes com sua música e 
dancas tradicionais. 
 
A moderadora do evento, Senhora Marta Cumbe, convidou a Dra. Alice Banze, 
representante da gender links dos paises lusofonas, a qual deu boas vindas a todos 
os participantes e enalteceu os propositos da cimeira, destacando os desafios que a 
mulher tem, de lutar pela igualidade do género em todas as vertentes. Na sua 
intervencao Banze destacou que a mulher contibui para o desenvolvimento da 
sociedade, atraves da sua participacao na política, nos processos democraticos, na 
educação, na saúde e no combate a violência baseada no género. Dando vital 
importancia nos assuntos de igualdadde de genero, convidou aos participantes a 
dar importancia da documentacao, demonstrando que a informacao contribute para 
os inputs do lema e referiu que só com a integração da mulher em todas as frentes 
existira uma uma sociedade sã e segura, tendo em conta que é hora de mundança 
de atitude. Recordou que as 28 metas do Protocolo da SADC sobre Genero e 
Desenvolvimento tinham em vista objectivos a alcançar no ano de 2015.  
 
Enderecou especial agradecimento ao ponto focal da Alianca Gender Links, que de 
forma abnegada, contribuiu bastante durante o processo da preparacao da III 
Cimeira Nacional sobre Genero e Desenvolvimento.  
 

Face a avaliação dos resultados do cumprimento das metas, destacou que agora e 

momento de olhar para o lema da cimeira, cujo objectivo é ”agora e pos 2015 sim 

devemos”, tendo referido que ainda que Mocambique desceu da quarta posição 

para a quinta na implementação do protocolo da SADC, sim devemos continuar a 

promover acções de integração do genero em todos os processos do 

desenvolvimento do pais, devido a sua necessidade de melhoramento nas areas de 

Paz, reducao de conflitos, comunicacao social e violencia baseada no genero. 

Para dar o nicio ao evento Dra Alice Banze convidou para a sessao de abertura da 

cimeira, Sua Excia Ministra Género, Criança e Acção Social, Dra. Cidalia Chauque, a 

qual agrdeceu o convinte e destacou que este constitui o marco de avaliação dos 

objectivos que nortearam a assinatura do Protocolo, por entao presidente da 

Republica de Mocambique Armando Emilio Guebuza, em 2008, na cidade de 

Johanesburg. 

A Organização ONU Mulher, fez saber através da Dra. Florence Reis,representante 

da ONU Mulher, que o protocolo da Bejing MIAS +20 tem estratégias direccionadas 

à mulher, rapariga e criança e convidou todas as as mulheres a contribuirem na 

intervenção atraves de acções, para sanar os problemas do acesso a habitação, 
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educação, saúde, empego, e combater a mortalidade materna infantil e 

empenharem-se no empondeiramento económico da mulher. 

Enfatizou igualmente que e necessario abrir espaço para a participação política das 

mulheres, contribuindo assim para o combate a desigualdades do género, 

observando as metas de desenvolvimento sustentável no Millenio, da Agenda 2025. 

 Referiu que a ONU mulher, tem promovido palestras e debates com jovens sobre a 

igualdade do género e participação política, o que contribuiu bastante nas 

mudanças ora registadas ao longo dos 20 anos passados. Neste momento, nota se 

melhorias na caminhada, no acesso de emprego da rapariga menos escolarizada, 

bem como na manutenção desta nas escolas. Destacou igualmente que parcerias 

como o sector privado nacional e internacional, contribuiram de forma significante e 

registou se avanços na luta do combate contra HIV sida, melhorias na economia e 

sustentabilidade de projectos liderados por mulheres. 

Nesta cimeira, para além de parceiros de cooperação presentes, um dos convidados 

de honra, o Embaxador dos Estados Unidos de America, Douglas Griffithis foi dado 

palavra, o qual enalteceu a contribuição do pais dele na luta contra violência da 

mulher e criança,  dos problemas culturas da sociedade que atrasam a mulher no 

alcance do futuro ora desejado. E destacou que as mulheres tem um enorme 

contributo social, pois a mulher e quem investe mais na sua comunidade e 

preocupa se com a saude e educacao da crianca. 

Para o sucesso destas accoes, e vital habilita-las, informando-as e formando-as. 

Exemplificou com um lema, onde referiu que “ pessoa que é em passo sem as 

mulheres, pois penso que so assim veremos o quao importantes elas sao”e 

adiantou que mulheres sao a forca de uma sociedade, e prometeu contnuar a 

prestar ajuda a raparigas e rapazes na educação e na promoção da saúde da 

mulher e criança. 

A Dr. Paula Viera Cruz representante da Forum Mulher e jovem, referiu que 

devemos sempre apoiar e tambem pedir apoio na luta pelos direitos humanos, anao 

so da mulher, mas tambem de todos os homens, evitando assim, o feminismo.  

Numa das suas apresentacoes, Viera exibiu um video que demostrava os 

depoimentos de uma Senhora, trazendo o lema “A maternidade e seus desafios e 
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avanços na protecção da maternidade. No documentario do video, assistiu se a 

mulheres que falaram das dificuldades no sector informal, tendo dado exemplos das 

empregadas domesticas que ate perdem o emprego durante a gravidez, e a 

necessidade de se criar uma lei que abrangem o sector formal e informal.  

Nesta vertente, o video demostrou que enquanto no sector formal o desafio é 

aumento da licença de maternidade de 60 para 90 dias, no sector informal ainda 

nao ha perspectivas de implementação destas leis, referindo que o Intituto de 

Segurança Social (INSS) é a entidade que paga a licença de maternidade.  

Em representacao da Fórum mulher, Nádia Sheila falou do Barómetro, um 

instrumento de medição dos progressos, que foi elaborado pela gender links, que 

serve igualmente de um instrumento de estudo para avaliação do progresso da 

implementação das acções e cumprimento das metas do protocolo da SADC. Assim, 

o barometro ilustra igualmente uma realidade para as mulheres e nao so, para toda 

a populacao, embora nos dos distritos de Mocambique, ainda nao se observa a 

meta de 50/50 e para isso deve se continuar a envidar esforcos para alcance desta 

meta.  

Na sua alocução, destacou a aliança da organização de 15 países da SADC, que 

inclui Moçambique, que teve o compromisso de elaboração de instrumentos da luta 

pela igualdade do género. O Barómetro de 2014, destacou com relevancia a 

participação política da mulher cuja meta era alcançar a porporção de 50/50 de 

representção em todos os orgoas de decisao, tanto no parlamento, como nos 

outros centros de decisao. 

 Olhando para a avaliação do Barometro, constatou se que 39% de mulheres estao 

enquadradas em vários cargos das instituições públicas, e na area de saúde, a 

principal actividade nos serviços maternos infatis, foi a luta contra mortalidade 

infantil, dado que no ano passado, registou se 408 mortes por cada nado, mortes 

por fistulas obstétricas e HIV e sida. No ano de 2015, sao desafios o combate a 

violência baseada no género, dado que ainda persistem elevados indices de famílias 

cujos chefes de família são crianças.  

No que refere a mudanças climáticas, Sheila disse que Moçambique é um dos 

países mais vulneráveis, e as consequências são nefastas. Nestes termos, ela disse 
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que as Metas para 2015-2030, tem a ver com a criação de condições iguais na 

participação da mulher na tomada de decisão.  

Antes de interrupção para o almoço, seguiu o momento cultural abrilhantado pelos 

jovens da Associação Socio Cultural Horizonte Azul (ASCHA), seguido de 

esclarecimentos a sessao de intervenções dos participantes que pretendiam saber 

sobre os objectivos da cimeira e outras actividades desenvolvidas no ambito do 

protocolo da SADC sobre Genero e deseenvolvimento. 

 
Keynote addresses  
 
As notas de abertura da Cimeira foram feitas por Sua Excelencia Ministra do Género 

Criança e Acção Social, a qual referiu que o governo e parceiros lutam pela 

promoção e igualidade do género, e destacou que a Constituição da Republica de 

Mocambique contempla assuntos do genero, e o governo tem criado condições para 

que a mulher, atraves de Leis que foram aprovadas e implementadas, como o 

exemplo da Lei 29/2009, (Lei de Violencia contra Mulher e Criança), a inclusão 

desta nos projectos e iniciativas de geração de renda, tem contribuido para o 

alcance da paridade no género, integração nos assuntos de mudança de atitude e 

combate ao HIV sida. 

Na sua intervencao, destacou que desde que Mocambique ractificou o Protocolo da 

SADC sobre Genero e Desenvolvimento, o Governo sempre envidou esforcos para a 

implementacao das actividades, estando neste momento o pais a registar 

progressos no acesso da mulher nas varias areas, como o aumento das taxas de 

escolaridade da rapariga, da taxa de atendimento a mulher e reducao da infeccao 

por HIV/SIDA, embora ainda ha muito a fazer, para criar uma igualdade e 

oportunidades em todas as circunstancias. Destacou ainda que “ todos somos 

chamados a contribuir de forma proactiva” 

Posto isto, sua Excia Cidalia Chauque Oliveira, terminou as suas palavras 
agradecendo a forma de como a Gender Links organizou a Cimeira e desejou 
sucessos a todos os participantes durante os dois dias do evento. Declrou aberta a 
cimeira, seguido de muitos e muitos aplausos pelo envolvimento do Governo na 
agenda da cimeira, pois esta é tambem agenda dos paises da SADC, de que 
Moçambique faz parte. 
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Depois de proferir palavras de apreço, Sua Excia Ministra do Genero, Criança e 

Acção Social, recebeu das maos da Dra. Alice Banze uma tradicional e tao bem 

conhecida Capulana denominado Mukume e Vemba, como forma de agradecimento 

a Ministra, por amadrinhar a causa. Em forma de alegria e agradecimento, Sua 

Excelencia Cidalia Chauque disse que “No meu coracao cabem todos os 

Mocambicanos” e neste Mukume, Cabem todas as Mulheres e Homens, unidos na 

luta pela promoção de igualdade de genero e desenvolvimento. 

Neste ambito a primeira vice-presidente do fórum mulher Dra. Teresinha, na sua 

intervenção, falou da participação da mulher na política e das pesquisas sobre 

mulheres nas eleições autarticas, presidenciais e as perspectivas do género em 

Moçambique, que na sua optica, ainda não alcançou as metas de 50/50 previstas 

no protocolo da SADC. Adiantou que os modelos culturais condicionam ftranquesas 

da integração do genero no processo democratico em Moçambique. Assim, na 

política nota-se alguns avanços, a observar que em Moçambique, a presidente da 

assembleia da Republica é uma mulher e no parlamento moçambicana 32 

porcentos são mulheres. 

Na sua intervenção, a Dra. Teresinha da IREX uma organização de midias 

patrocinado pelos Estados Unidos da America (USA) falou da capacitação dos 

profissionais da midia no seu todo, referindo as componentes rádio, televisão, 

imprensa e jornal, a qual promove capacitação técnica, didáctica, sustentabilidade, 

e midia no género, violência baseada no género, como o trafico de pessoas, entre 

varios assuntos que são reportados pelos profissionais. Para alem de patrocinio a 

estas actividades, destaca se a sustentabilidade dos midias, que ttazem a tonica de 

reportagem sobre a violencia baseada no genero (VBG) que é exercida contra a 

mulher, homem, rapazes e raparigas.  

Assim, a mesma nao deixou de fora a reportagem de actos de abuso sexual de 

crianças, raptos e transporte de pessoas. Referiu que alguns canais de midia que 

participam na divulgação do envolvimento da mulher são “diário de notícias, jornal 

notícias, jornal os pais, jornal media fax”, entres outros.  

A Dra. Conceita Sultane falou do tema “género no âmbito da legislação”, tendo 

revelado que existe uma experiencia na Assembleia da República, a contar pela 

presença da mulher na política como um pilar da igualdade do género em 
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Moçambique. Na sua intervenção, disse que ainda em Moçambique estamos no 

processo do cumprimento da recomendação da SADC, que tinha como prazo, ate 

2015, 50/50 nos orgaos de tomada de decisao. 

Dando primazia ao tema, referiu que a construção de novas entidades de género, 

participação da mulher Bejing +20. Género na segurança laboral e as leis 

aprovadas que protegem a mulher, a lei da violência domestica contra a mulher e 

criança, lei da conversão, a lei da protecção da pessoa idosa be como o projecto de 

saúde e protecção da criança, desenvolvimento da comunicação social e ratificação 

do protocolo da SADC. 

 Nos cargos de chefia, a todos os niveis, as mulheres já se fazem sentir e em 

relação ao gabinete da mulher e género, deputadas são capacitados e informados 

sobre a necessidadde de usar o sistema de cotas na eleição de deputados, de 

forma a criar condoções para a participação equitativa da mulher no parlamento, 

comecando por pensar em políticas que possam vr a ser aprovadas.  

 
Plenary sessions  
 
As sessões paralelas, serviram de momento para apresentções de boas practicas 
por varias individualidades e municipios, que concorreram para as seguintres áreas 
temáticas, nomeadamente: 
 

A. Violência baseada no género 

B. Campanha 50/50 

C. Direitos sexuais e Reprodutivos 

D. Direitos Constitucionais e Legais 

E. Abordagem de Género nos Mídias 

F. Género e Mudanças Climáticas 

G. Empreendedorismo 

H. Centros de Esclencia no Governo Local 

Judges comments  
 
De uma forma geral as equipes de juris 
sentiram se a desempenhar um servico de 
dificil análise, pois ao analisar as apresentacoes, nao puderam ponderar devido ao 
elevado número de concorrentes, naas diversas areas tematicas, durante a cimeira, 
para além de que estiveram divididos em salas diversificadas. Na maioria dos 
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concorrentes, durante suas apresentacoes, sentiram se fracos devido a nao 
preparacao para enfrentar a linguagem e tecnicas de apresentacao dos seus 
estudos de caso, facto que a gender links devera tomar em atencao e produzir 
estrategias para as proximas cimeiras, caso concreto dos que ganharam premios e 
vao poder participar em proximas ocasioes para concorrerem na cimeira regional.  
 
A equipe de juri, ao longo das apresentacoes, sentiram que algumas concorrentes 
nao tinham dominio de apresentar seus estudos de caso em power point, e sentiam 
se como nao tivessem o dominio dos seus negocios e actividades. 
 

Assim, na sala Pungwe B, foram tratados assuntos de género, mudanças climáticas 

e governação local, cujo júri esteve composto por Dra. Rosita, Dra. Helena e Dra. 

Leontina, Isaura Afonso, Cremildo Chivane, Fernanda de Jesus bernardo, Dida 

Pinho, Sergio Falange, Estrela Alcalde e Elisa Mutisse e Silvia de Anquino. Ao longo 

das avaliações, apresentaram boas practicas concorrentes individuais provenientes 

de Município de Mocuba, Mocimboa da Praia, Municipio de Inhambane, Municipio de 

Massinga, Município de Xai-Xai, Municipio de Mandlakazi, Municipio de Chokwe, 

Municipio da Macia, da Praia de Bilene, Municipio de Chibuto e Municipio de 

Namahacha.  

Durante as apresentações, debate e apreciação, foram constatadas as seguintes 

situações. Na área de governação local destacou se construções de infra-estruturas, 

abastecimento de água, saúde e saneamento do meio, vias acesso investimentos 

na agricultura e sementes melhoradas, gestão de recursos naturais, pecuária, 

gestão de Programa Estrategico de Redução de Pobreza Urbana (PERPU), e da vida 

social dos munícipes. Na educação da rapariga, destacou se gestão dos recursos 

alocados aos munícipes com mais enfoque nas mulheres chefes de famílias, luta 

contra violência baseada no género, intregracao do genro na luta do combate ao 

HIV e sida. Nesta area, notou se que as mulheres estao ganhando terreno da sua 

participação nos programas de desenvolvimento.  

Nas apresentações de projectos desenvolvidos por mulheres concorrentes, varias 

imagens foram exibidas pelos participantes para provar que há desenvolvimento 

nos munincipios, em razao do empoderamento destas e sua capacitação atravesde 

parcerias com varios intervenientes, apoiados pelos parceiros de cooperação. 

No mesmo ambito, destacou se que ha mudanca de atitude, tanto no homem como 

na mulher, pois estes ja demostram um trabalho conjunto em prol do 
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desenvolvimento das boas praticas. Na area das Mudancas climáticas, os municipios 

demostraram estar a usar varias formas de trabalho para combater a erosão, 

construindo barreiras com pedras grocas, construção de pontes, construção de 

casas melhoradas e retirada das comunidades em locais de risco. 

Na Area tematica de Violencia Baseada no Genero, concorreu o Ministerio do 

Género, Criança e Accao Social, liderada pela Senhora Cidalia Chauque, o qual 

tambem ganhou o premio de primeir lugar, Nos concorrentes individualizados, 

ganhou o primeiro premio, a Sra. Francelina Nhantumbo e para o Segundo premio, 

ganhou a senhora Madalena Cidalia Domingos. 

Para a area tematica de Campanha 50/50: ganhou o primeiro premio a senhora 

Gloria Titos Mondlane, do Municipio da Vila de Mandlakazi, cuja practica foi “Avante 

Mulher”; e o Segundo lugar, o Senhor Vicente Cuna, na practica foi “ Valorizar a 

Mulher e Valorizar a si proprio”. 

Na area tematica de Direitos constitucionais e legais: foi vencedora do primeiro 

premio, Júlia Wachave, que apresentou a practica de “Revisao do Codigo Penal”.  

 

Na Abordagem do Genero na Midia, logrou o primeiro premio da imprensa 

escrita, a senhora Aida Matsinhe, com um cheque de 30.000,00mt e 3 meses de 

acompanhento da IREX; o tema desta era “Mudancas Climaticas Influencia pela 

Negativa a Renda Familiar”; a area de imprensa radiofónica, ganhou o senhor 

Bernardo Selemane com um cheque no valor de 30.000,00mt; o tema deste era 

“Casamentos Prematuros em Mocambique” e a sub area de televisao, a senhora 

Yolanda Mussa com um cheque no valor de 30.000,00mt e acompanhamento e 

monitoria pela IREX. Esta apresentou a practica de “Mulheres na Ilha de Inhaca, na 

Rota de captura, Transporte e Comeercializacao do pescado”. 

 

Na área temática de Genero e Mudanças climáticas, ficou vencedor o Municipio 

da Namahacha, liderado por Jorge Rafael Tinga, que ganhou o premio de primeiro 

lugar, cujo lema foi “ Saneamento, Equipe Multisectorial sobre Agua e Saneamento” 

e o Segundo classificado foi o Municipio de xai-xai, representado por Mario Isaias 

Mondlane, que tinha o tema de “Combate a Erosao”. 
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Na area tematica de Emprendedorismo, concorreram 20 partipantes, dos quais 

10 de negocios existentes e outros 10 de negocios iniciados. Ganharam o primeiro 

premio, de negocios existentes, a Senhora Berta Salomao Mabonhe, da praia do 

Bilene, cujo projecto tem a ver com “Venda de Produtos Alimentares e Peixe”; e a 

Senhora Maria Dalia Chuachuaio, do Municipio de Chibuto, por estar a a Instalar 

”Boutique, Salao de Cabelereiro Victa”. 

Na categoria de segundos classificados, foram as Senhoras Rosa Pita Joaqui do 

Municipio da Praia do Bilene, cujo projecto e “ Venda de Mariscos” e Amelia Mateus 

Tembe, do Municipio de Xai-Xai, que pretende instalar um “Estaleiro de Venda de 

Carvao e Lenha. 

 

Na area tematica de Centro de Excelencia na Governacao local: ganhou o 

Munincipio da Vila de Manjacazi, com a classificação de Primeiro lugar; e Segundo 

lugar o Municipio de Chimoio. 

 

Para o premio de Lideranca, (Melhor desempenho), ficou em primeiro lugar, o 

Munincipio de Mocimboa da Praia e no Segundo lugar, o Munincipio de Inhambane. 

 

This is amazing and GL is committed to continue supporting the process as per its 
Vision and Mission under the implementation of the 28 targets of the SADC Protocol 
on Gender and Development. 
 
 
Run-up preparation of the summit; verification exercise, summit planning  
 
A preparacao da Cimeira constituiu um momeprento de complexas actividades com 
os Municipios e cidadao que se predispunham a concorrer, dado que o staff da 
Gender Links tambem nao era em numero suficiente para corresponder a demanda. 
Um dos progress’s logrados na parte de Municipios e que maioria de Presidentes de 
Municipios ja tinham participado em cimeiras anteriores, facto que lhes permitiu 
compreender o processo de preenchimento de candidaturas e apresentacoes das 
areas tematicas previstas para a cimeira de 2015. 
 
Embora alguns concorrentes tiveram que desistir devido a nao compreensao dos 
criterios exigidos nos formularios, bem como as formas de apresentacao de suas 
decertacoes, os funcionarios da GL se predispuseram a ajudar na preparacao de 
slides de apresentacao e preenchimento de formularios. Para os concorrentes que 
nao puderam aproximar ao escritorio da GL para apoio, outros acabaram 
desistindo, o que de certa forma reduziu o número de entradas de concorrentes. 
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Os trabalhos de verificacao foram feitos na vespera da realizacao da cimeira, de 
forma a informar a todos os concorrentes sobre as apresentacoes das practicas que 
iriam apresentar e os objectivos a alcancar com o processo destas concorrencias. 
 
 
Support from donors  
 
The Mozambican National summit had support from various donors, although GL 
was expecting more contributions from some other donors whom were approached 
but at least the contributions provided by FORUM MULHER, IREX, USAID and ONU 
MULHER was appreciated with thanks by GL Mozambique.  
 
Summit outputs 
 
Analysis of awards winners 

CATEGORY Winner TOTAL 

 M F M F 

Entrepreneurship - 4  4 

Leadership 2 - 2 - 

Women’s rights and post 2015 - 1 - 1 

Climate change 2 1 2 1 

Media 1 2 1 2 

Gender Based Violence - 2 - 2 

50/50 1 1 1 1 

Media      

Radio 1 - 1 - 

TV 1 2 1 2 

Print  - 1 - 1 

Photojournalism - - -  

Institutional      

Local Government COE 1 1 1 1 

Urban – best performer  - - - - 

Rural – best performer  - - - - 

Best improved performance  1 - 1 - 

Media COE     

TOTAL 10 15 10 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIES AND AWARDS 
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Gender and Climate Change  
 

 
Winner: Jorge Rafael Tinga    
 
Case study: “Saneamento, Equipe Multisectorial sobre 
Água e Saneamento” 
 
O Presidente do Municipio disse que no quadro politico 
sobre Água e Saneamento”, os objectivos chaves sao: a 
integracao do genero na limpeza do municipio, mostra 
se revelante em relacao aos homens, que estes nao se 
faz sentir nesta actividade. De igual modo, na 
construcao de sistemas de abastecimento, o president 
visualizou imagens de tanques de abastecimento de 
água, as bombas manuais e vincou que no municipio 
consta a construcao de escolas com vista a melhorara a educacao da crianca, com 
especial atencao a rapariga. 
 
Na area social, destaca se a construcao de estradas, de centros de saude e de 
casas para criancas chefes de familias e orfaos. Nesta vertente, o municipio 
mostrou videos que demostravam as actividades ora realizadas. 
  
 
Run Up: Mario Isaias Mondlane, do Municipio de Xai-Xai “Combate a Erosao”. 
 

Case study: “Combate a Erosao”  
 
 
O municipio de Xai-XAi, mostrou se que usa estrategia de 
retirar vas populacoes nas zonas de risco de forma a criar 
condicoes de preparer tais zonas atraves de colocacao de 
blocos que servem de barreiras para estancar o alastramento 
de erosao nestas zonas. 
Por outro lado, eles destacaram a construcao de caleiras nas 
residencies dos Municipes. A construcao de blocos de 
proteccao de erosao mereceu a contribuicao das populacoes 
locais, e o municipio atraves de apoio financeiro na 
construcao de fornos para o fabric de tijolos de lama, para 
melhorarem suas casas.   

  

 
Ministries  
 

 
Winner: Francelina Nhantumbo “Ministerio do Genero, Crianca e Acçao Social” 
 

 
 

 
Winner Jorge Rafael Tinga – Gender 

and Climate Change Category 

Foto  

 
Run UP Mario Isaias 

Mondlane – Government 

Category 
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Case study: “O ministerio do Género, Criança e 
Acçao Social na contribuiçao da igualdade de 
género e promoçao de Direitos da Mulher“ 
Este ministério, contribuiu barsnta para a remocao 
das barreiras que a mulher, devido a tradições que 
o levaram a sentir despresada, este consolidou o 
empenho da Mulher em todas as tarefas de 
educacao da crianca, manutençao da paz, 
envolvimento das familias na construcao de auto 
estima e luta contra a pobreza. 
 
Por outro lado destacou a presence da forca laboral 
feminine nos sectores de Estado, na do HIV SIda e na capacitacao da Mulher e 
rapariga em iniciativa de geracao de renda e o alcance da paridade do genero e 
mudanca de attitude, o que contribuiu de forma significativa na sociedade mais 
justa e solidaria.   
 
 

 
Leadership 
 

 
Winner: Municipio de Inhambane  
 
Case study: “Integracao do Genero nos Programas de 
Governacao” 
 
Joaquina Namburete, Vereadora do Municipio de 
Inhambane referiu que o Municipio luta na capacitacao 
da mulher nos programas de governacao e ajuda estas 
na promocao de auto emprego, atraves do Plano 
Estrategico de Reducao de Pobreza Urbana (PERPU). 
 
Na area da terra e habitacao, a distribuicao de Direitos 
de Uso e Aproveitamento de Terra, as mulheres contribuem bastante no 
parcelamento, atribuicao e obtencao dos titulos, que sao atrbuidos tanto a 
mulheres e homens sem preconceitos, o leva a crer que este municxipio promove a 
mulher no acesso a terra.  
 
Namburete destacou que a cidade de Inhambane sempre logou o premio de Melhor 
Cidade mais limpa do Pais, devido ao envolvimento de todas as camadas da 
sociedade na limpesa da urbe. 
 
Na promocao de auto emprego, o municipio cria condicoes de capacitacao em 
materia de empreendedorismo em colaboracao com a Gender Links, da qual ja 
beneficiaram cerca de 20 mulheres, que actualmente elaboraram e sub meteram 
seus projectos para o financiamento. Outra actividade tem a ver com a panificacao, 
o que lhes leva a fabricar o bolo de sura que e muito procurado a nivel local e 
provincial, para além de outras mulheres se empenharem no artesanato e corte e 
coustura. 

 
 

Winner Francelina Nhantumbo – 

Government Category 

 

 

Winner Municipio de 
Inhambane – Leardership 

Category 
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Estas iniciativas, sao esxtendidas no acesso ao emprego, o que cria equilibrio de 
genero nos sectores de Estado e privado. Em termos de Violencia Baseada no 
Genero, o Conselho Municipal promove encontrso de sensibilizacao dos Municipes a 
lutarem contra Violencia domestica da mulher e crianca, a partir de suas casas, 
bem como encontros com homens e mulhrese a trabalharem jun tos na luta contra 
VBG. 
RUN UP Município de Mocimboa da Praia 
 
 
 
 
 
 

 
50/50 
 

 
Winner: Gloria Titos Mondlane, do Municipio da Vila de 
Mandlakazi, cuja practica foi “  
 
Case study: “Avante Mulher”  
 
One the major figth against gender equality is notable 
because no aparelho de estado nota se o equilibrio de 
genero no processo de admissao. Por outro, nos cargos 
de chefia, o Municipio consegui equibrar em 50/50 para 

todas as areas.  
 
A alocacao de fundos para ajudar a geracao de renda, promocao de emprego e 
producao observa se tanto o lado de homens como o de mulheres, o lhes ajuda a 
desenvolver seus projectos de desenvolvimento. 
 
Um dos projectos de integracao da mulher e do homem no desenvolvimento, 
incorpora a criacao de associacoes de ramo Agricola, onde estas desempenham 
accoes de melhoramento de terra e de sementes, criando assimm condicoes para 
adequar as culturas consoante as respectivas epocas. 
 
 
 

 
Gender Based Violence 
 

 
 

Winner: Francelina Nhantumbo, do Municipio de 

Mandlakazi. 

 

 
 Winner Gloria Titos Mondlane – 

50/50 Category 

Winner Francelina Nhantumbo – GBV 

Category 
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Case study:”Comite Municipal de Luta contra Violencia”  
 
O comite municipal de luta contra violencia e constituído por pessoas de todos os 
influents e representando todos os bairros e sao responsaveis pela avaliacao e 
monitoria da situcao da violencia nos seus bairros e estes teem encontros regulares 
para avaliacao do impacto.  
As accoes deste comitem central se na sensibilizacao da comunidade a pautar por 
uma cultura de paz, criacao de pequenos conselhos para responder a qualquer 
situacao de conflito e denunciar ao balcao de luta contra VIolencia do Conselho 
Municipal ou a autoridades policiais, realizar palestrras de sensibilizacao e 
divulgacao de instrumentos legais sobre VBG 
 

 
Women’s rights 
 

  

Winner: Júlia Wachave 

 
Case study: “Revisao do Codigo Penal” 
 
Julia Wachave fez um estudo profundo sobre o codigo penal. O 
mesmo tinha em vista Fazer uma revisão de fundo que elimine 
não só as discriminações patentes e flagrantes, mas também os 
valores discriminatórios e sexistas que estão implícitos, ao 
mesmo que se toma em consideração a dinâmica das relações 
de género na aplicação do direito. 

 
Local Government Centres of Excellence   
 

 

 Winner: Most advanced: Vila de Mandlakazi   

 
Study Case: “Mandlakazi e Governacao Participativa na Perspectiva do Genero” 
Este Municipio falou da contribuicao do centro de excelencia e deu exemplo da 
disponiobilizacao de sala de formacao, sala de sessoes para capacitacao do genero, 
promovidos pela Gender Links, bem como outras associacoes congeners. 
 O proprio municipio realizou seminaries de capacitacao da comunidade sobre 
questoes de genero e desevolvimento, para alem de 
estar a promover angariacao de fundos no sector 
privado para o trabalho do genero. 
 
Os objectivos Chaves do Municipio de Mandlakazi 
resume-se em: 
  

 Promocao de igualdade de oportunidades para 
homens e mulheres, seja do ponto de vista 
social ou economica nom Municipio. 

 

 
Winner– Júlia Wachave 

WR Category 

Winner Vila de Mandlakazi – Most 

Advanced Category 
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 Capacitacao das Mulheres em diversas Materias para encarar o desafio da 
luta pela igualdade do genero com zelo; 

 Competencia e merecimento. 

 Planificacao e Orcamentacao de actividades na optica de Genero; 
 Promoção de actividades que visam o combate contra a violência domestica; 
 Melhoria das condicoes de vida das comunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Most Improved: Municipio de Mocimboa da Praia 

 
Study Case: Município no Fortalecimento da Mulher para 
Participação Activa na Integração do Género na Governação 
Local 
 

Study Case: “Políticas guiam o trabalho do Município no 
trabalho sobre o género”  

 
•  Plano de acção com objectivo de desenvolver 

principais linhas de promoção da igualdade de 
Genero. 

• Plano assinado e aprovado por membros do Conselho Municipal. 
• O plano contempla eventos públicos sobre o género, por exemplo dia 

internacional da mulher. 
• O desafio actual é compartilhar o plano com a Comunidade local. 
• Participação da mulher nos eventos públicos 

 

INTEGRAÇÃO DO GÉNERO NOS PROGRAMAS 
• Sensibilizar empresas lideradas por mulheres a submeterem as suas 

propostas em concursos.  
• Privilegiar empresas que empregam mulheres ou geridas por mulheres 

para fornecimento de bens ou serviços (convidando) em casos que a lei 
permite. Exemplo; Fornecimento de refeições durante eventos 
municipais. 

• Estabelecida uma meta de 25 % de propostas de concursos submetidas 
por mulheres. 

• Integração da mulher na gestão do ambiente e mudanças climáticas: 
• A mulher participa nos núcleos de Gestão Ambiental nos bairros para 

sensibilizar os munícipes em matéria de saneamento (deposição dos 
resíduos sólidos e líquidos, uso das latrinas, etc). 

 
Winner Municipio de Mocimboa da Praia – Most 

Improved Category 
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• Estes núcleos são predominantemente constituídos por mulheres, 
porém, é uma actividade não remunerada. 

• Realizar palestras para sensibilizar de famílias para uso de energias 
mais límpas. 

• Envolver mais mulheres na discussão das questões de mudanças 
climáticas 

• O município iniciou a desagregação por sexo dos dados dos títulos de 
propriedade, para melhor avalição do factor Género no futuro. 

• No Bairro Stanha o município disponibilizou 25 % dos DUATs para 
mulher e a 

• Perspectiva é de aumentar esta cifra nos próximos bairros (Heróis 
Moçambicano, Agostinho Neto) - em parcelamento neste momento. 

 
 
 

 
Media - TV 
 

 
Winner: Yolanda Mussa - Imprensa Televisiva 
 
 
Case study: “Violência contra Mulher e Criança” 
 
 
 
 
 
 
Media printing  
 
Winner: Aida Matsinhe                                                    
 
Case study: “Mudancas Climaticas Influencia pela 
Negativa a Renda Familiar”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media radiophonic  
 
Winner: Bernardo Selemane                                 
 

 
Winner Yolanda Mussa – Media TV 

Category 
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Case study: “Casamentos Prematuros em Mocambique” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrepreneurship 
 

 
Winner: Berta Salomao Mambonhe, da Praia do 
Bilene 
 
Type of business – “Venda de Produtos 
Alimentares e Peixe”    
 
 
Business Plan - Resume:  

Berta Salomao Mabonhe vende peixe no Mercado 
central com beneficios aos turistas e pessoas locais. 

Ela usa estrategia de marketing quando tem muito peixe instalada e as vezes liga 
para os clients. Tem uma emprega. Tem como ideia ampliar o negócio de Peixe e 
pretende possuir um transporte como uma viatura de caixa aberta, atraves de 
pedido de financiamento no Fundo de Fomento Pesqueiro. 
 
Target Group: The community of Praia do Bilene, who goes to the market buy food 
products and fish in the market. 
 
Run up: Amelia Mateus Tembe  

  
 
 
Case estudy: Estaleiro de Venda de Carvão e Lenha- Cidade 
de Xai-Xai 
 
Amelia Mateus Tembe, e natural de xai-Xai, e tem este 
negocio há mais de 5 anos e pretende aumentar o negocio 
vendendo estacas, barrotes e caniço. 

Winner Berta Salomao Mambonhe – 

Entrepreneurship Category 

Run Up Amelia Mateus Tembe 
Entrepreneuship Category 
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Run Up Maria Dalia Chuchuaio 
Entrepreneuship Category 

 

 
Ela acredita que o seu negócio e rentável porque no local onde esta a praticar ainda 
se encontra sozinha. 
 
Ela detalha os valores de compra, preços de venda e despesas mensais do estaleiro 
e despesas da casa.  
Para controlar o negócio dela, ela regista todos os dias, o que faz e faz o depósito 
bancário de dois em dois dias. 
 
 
 
 
 
Winner: Rosa Pita Joaque 
 
Type of business: “Venda de Mariscos” 
 
Business Plan Resume: 
 
Ela reforçou o negócio que já havia iniciado em casa 
através de uma indeminização, tendo transferido este 
negócio para o Mercado da Praia do Bilene. 
Esta apresentação e de um projeto para incrementar o 
negócio para aquisição de diversos tipos de peixe para 
revenda. 
A proponente avaliou o potencial tanto no 
fornecimento do produto, como o potencial dos 
compradores. 
Foi feita uma projeção ao nível das despesas e receitas a obter, o que lhe facilitara 
sustentar a família e levar os filhos a escola. Ela emprega pessoas para o seu 
negócio, dando assim oportunidade de emprego na comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
Run Up: Maria Dalia Chuchuaio de Municipio de Chibuto 
 

Case estudy: Instalar”Boutique, Salao de Cabelereiro 

Victa”. 

 
Maria dalia Chuachua, pretende instalar um salão e 
Boutique de venda de Roupa diversa, Incluindo Uniforma 
escolar e julga o seu negócio tera sucesso, uma vez que 
seguindo pesquisas, notou que na area municipal ainda 
nao existe uma Boutique para Confecçoes de roupa 

 
Winner Rosa Pita Joaque Entrepreneuship 

Category 
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diversa, bem como os saloes de cabelereiro que existem practicam precos altos e 
ela  
Pretende fazer suas compras na cidade de Maputo, transportando depois para o 
Minicipio, de forma a apoiar a todas as camadas da sociedade. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summit outcomes 
 
De uma forma geral, a cimeira decorreu de uma forma razoavel a partir do início da 
cerimónia que contou com a presence de Sua Excelencia do Genero, Crianca e 
Accao Social, para além de convidados de honra que contaram a presence do 
Embaixador dos Estados Un idos, Doadores, representantes da ONU Mulher, IREX, 
Forum Mulher, Presidentes de Municipios, representantes da sociedade civil e de 
varios Ministerios, o que a ultrapassar as expectativas do número de convidados. 
 
Assim depois de uma preparacao ardua da cimeira, apesar de algumas 
confirmacoes terem chegado tardio, as apresentacoes das boas practicas 
mostraram um dominio dos concorrentes em cometimento com a causa de direitos 
da mulher, crianca, a igualdade de genero em todas as esferas da sociedade, o 
dominio sobre o empreendedorismo, a violencia baseada no genero, genero nos 
midias, mudancas climaticas, genero e governacao local e campanha 50/50, para 
além de que todas estas boas practicas focalizam a implementacao das 28 metas 
do Protocolo da SADC. 
 
Assim, estas practicas, mostraram que os concorrentes estao empenhada na luta 
contra a violencia baseada no genero bem no desenvolvimento das sociedades. 
 
Neste context a cimeira representou um ganho nao so para os presents e 
concorrentes, mas tambem para os paises da regiao da SADC em geral e para 
Mocambique em particular, facto que foi testemunhada pela presenca da Senhora 
Collin Anne Morna, Directora Executiva da Gender Links Regional e de Sua 
Excelencia Ministra do Genero, Crianca e Accao Social de Mocambique.  
 
 
Lessons learned 
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Dra. Alice Banze, felecitou o envolvimento de todos, tendo agradeecido este gesto 

de contribuicoes, referindo que so assim com o empenho de cada participante e 

dedicacao de todos os grupos de apoio, a cimeira decorreu de uma forma ordeira e 

trouxe frutos palpaveis, rumo ao desenvolvimento da mulher em Moçambique e na 

SADC em geral. 

Por outro lado, os participantes que em jeito de comentarios, a igualidade de 

género não significa a falta de respeito ao proximo, mas sim uma inter-ajuda mutua 

entre o homem e a mulher na convivencia social. 

A Dra. Paula do fórum mulher liderou o processo das actividades, tendo se iniciado 

com a apresentação do tema “desegualidade do género”, por Dra. Teresinha da 

Silva, a qual referiu que ela é a primeira vice-presidente do fórum mulher; A Dra. 

Dersia da IREX faz parte de líderes dos midias na comunicação social; Outra figura 

importante é a Dra. Francisca Domingas que preside o gabinete da mulher 

parlamentar, na Assembleia da Republica; para além de outra figura feminina, a 

Dra Conceita Sultane, presidente da comssiao dos assuntos sociais, género, 

tecnologia comunicação social da Assembleia da Republica. 
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Annex A: Participants list 
 

MOZAMBIQUE SADC GENDER PROTOCOL REPORT 
SUMMIT AND AWARDS 
MAPUTO – HOTEL VIP 
9TH – 10TH JULY 2015 

 

 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

01 Abrangimo Cesar  MENDH – Civil 
Society 

 M  840733567 

 Agostinho Saide  Parlamento 
Juvenil 

 M  827861176 

 Alberto Rosita Associacao TAMO   F  823032098 

 Alcolde Estrela  Pathfinder  F  82515º955 

 Balane Marcelo  Amudeia-
Manhica 

 M  847354360 

 Banze Virginia 
Jose 

 CM.Mandlakazi  F  820676330 

 Bile Maria 
Mateus 

 C. M.Praia de 
Bilene 

 F  821492290 

 Boane Aurelio 
Luis 

 Municipio de 
Chibuto 

 F  822648910 

 Boca Clemente  Munincipio de 
Massinga 

 M  823053409 

 Buque Dorca  Gender Links  F  844997117 



29 

 

 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Capela Juma  Notícias  M  827009188 

 Cassimo Celia  Ministério de 
Agr. Seg. 
Alimentar 

 F  825856010 

 Cavele Lina 
Jacinto 

 C. M. Vila de 
Macia 

 F  827341856 

 ChaChuaio Adalia  Municipio de 
Chibuto 

  
F 

 826616220 

 Chavene Cremildo  REDE HOPEM  M  842467445 

 Chingubo Leia  Radio 
Mocambique 

 F  823938554 

 Clemente Ana Luisa  Gender Links  F  825654403 

 Cossa Jeremias  ECOTV  M  824010403 

 Cumbi Sara  B.A  F  849166759 

 Cumbi Marta  Gender Links  F Marta.cumbi@gmail.com 827875940 

 Cuna Cicente  C. M. Chokwe  M  844607694 

 David milagrosa  Munincipio de 
xai-xai 

 F  828164950 

 Duarte Iracema  GMD  F  824709470 

 Gabriel Cidia  CM/Chokwe  M  845053597 

 Garrise Helena  PGR  F  827325570 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

Pecho 

 Gertrudes Maria  Sociedade  F  824184958 

 Golamo Briatriz  CM.Mocuba  F  828964920 

 Gomes Gercia  Kutenga  F  826363508 

 Isa Fatima 
Raul 

 Muleide  F  823856536 

 Jack Filipa 
Domingos 

 M.da Defesa 
Nacional 

 M  828439430 

 Jeremias Nelia  Maxixe  F  842990220 

 Joao Frederico  C.M.V. 
Moc.Praia 

 M  868278559 

 Joao Carlos 
Alberto 

 Socied-Civil  M  826821073 

 Joaqui Rosa Pita  C. M.Praia de 
Bilene 

 F  825345811 

 Jorge Jacinta  PROPAZ  F  825631659 

 Jose Adelia 
Entina 

 CM.Vilanculo  F  828174240 

 Juma    Geraldina  MGCAS-CNAM  F wamina@gmail.com  

 Langa Langa  CM 
deMandlakazi 

 F  864040377 

 Langa Ilda da 
Graca 

 C.M. C. Maxixie  F  826380800 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Lourino Leonardo 
jose 

 C.M Chowba  M  825910400 

 Mabonhe Berta 
Salomao 

 C. M.Praia de 
Bilene 

 F  825744102 

 Mabutana Filipe  Radio 
Mocambique 

 M  825216140 

 Macave Elcidio  C. M. Vila de 
Macia 

 M  824725170 

 Machado Abilio 
Manuel 

 CMV.Vilanculo  M  846861618 

 Machava Rafa 
Valente 

 Muleide  M  823055900 

 Macuacua Inocencia 
Miguel 

 Munincipio de 
Chibuto 

 F  824148427 

 Macuacua Edsom 
Joao 

 MJD-DNAJ  M  825386497 

 Macuacua Assimina  Gender Links  F  828425098 

 Maibasse Odete  Gender Links  F  825728276 

 Malate Antonio 
Mluzane 

 Municipio de 
Massinga 

 M Tony.malate@gmail.com 847889760 

 Manhique Clara  CM.cidade xai-
xai 

 F  824748020 

 Manhique Joana 
Lourenco 

 C. M. C 
Inhambane 

 F  843934118 

 Manjate Rosa  Sociedade civil  F  824638610 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Manjate Dulcidania 
Andre 

 CM.de 
Mandlakazi 

 F  827824879 

 Manuel Edenisio  Ecubadora  M  828159348 

 Manuel Joana  LAMBDA  F  822713500 

 Maolele Narciso  ONP/SNPM  M  827791651 

 Massave Aderito 
Antonio 

 Kutenga  M  843018595 

 Massingue Maria 
Salome 

 NWETI-Saude  F s.massinga@nweti.co.mz 825354911 

 Matenia Dercia  IREX  F  842541159 

 Matsinhe Aida  Jornal 
Magazine 

 F  842102913 

 Mazivila Pedro  MEPT-
AMUDEIA 

 M  842349686 

 Mendes Anabela  MV.Namaacha  
 

F  825734031 

 Miguel Arcenio 
Costantino 

 Gender links  M  840486971 

 Mondlane Sheila  Forum Mulher  F  825223029 

 Mondlane Mario  CM.cidade de 
xai-xai 

 M  824045970 

 Monjane Gloria 
Titos 

 CM.Mandlakazi  F  824388785 

 Mulhuini Yolanda  GDMR  F  824813650 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Mulima Achia 
Camal 

 Le,Musica 
coordenadora 

 F  821369352 

 Munchang
e 

Leontina  Sociedade civil  F  848383793 

 Mungoi Marlene  Gender Links  F  843778853 

 Mussalapo Manuel  CM.Chimoio  M  828887520 

 Namburete Joaquina  CM.cidade 
Inhambane 

 F  842027705 

 Nelson  Sergio 
Dos Ceus 

 Gender Links  M  846065108 

 Neves Isabel  MISAU  F  827448070 

 Neves Fernando 
Abel 

 CM.M.Praia  M  827228170 

 Nhabique Constanci
a Andre 

 CM.Massinga  F  829489274 

 Nhadimo Angentina  APARMO  F  827770790 

 Nhate Graca  Ministério da 
Justica 

 F  844242210 

 Nhatumbo Francelina  Assembleia 
Munincipal 

 F  8268941/80 

 Nhatumbo Aguida   UNLPA  F  823035690 

 Banze Alice  Gender Links  F  846029455 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Noa Sarita 
Moises 

 C. M. C 
Inhambane 

 F  845406855 

 Ornelas Yolanda  Associacao 
Hixikanwe 

 F  842457561 

 Pand Angelo  Ministerio da 
Justica 

 M  848757270 

 Pedro Albertina  Gabinete   F  820677747 

 Pinto Enia 
Domingos 

 MV.Nanaacha  F  876944132 

 Satumina Lurdes  Ministerio do 
interior 

 F  824032160 

 Sebente Rosita  NTAMO  F  823032098 

 Semente Felizardo  ONP  M  848973437 

 Sontane Conceita  Deputada  F   

 Sopoma Foniz  AIRDES  M  848702668 

 Tembe Bragancin
a Elias 

 MiMadn.E. e 
Funcao Publica 

 F  827874480 

 Tembe Elface 
Albino 

 Sociedade Civil  M  827776256 

 temde amelia  Munincipio de 
xai-xai 
. 

 F  821496945 

 Tinga Jorge 
rafael 

 CM.V de 
namaacha 

 M  823044260 

 Tomas Francisca  Deputada  F  844641126 
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 Surname Name Designation Organisation
/ council 

Category S
e
x 

E-mail address Cell phone  

 Tomaz Francisco  DR  M  824933930 

 Tombe Elface 
Albino 

 Sociedade civil  M  827776256 

 Utchavo alice  MITADER  F Utchavualice@gmail.com  

 Uthui Joao Jose  TEIA/GMD  M  825379354 

 Wachavi julia  AMMCJ  F  827158240 

 Ambrosio Rosa 
Isabel 
Castro 

 C. M. Macia  F  827747106 

 Ricardo Graca 
Maria 

 Gender Links  F  824965263 

 Choe Abu Artur  Gender Links  M  824930390 

 Manhisse Raul  Gender Links  M  842977808 

Attendance by Gender 

  Total  % M  %W  

No Number 
of Males 

Number 
of 
Females 

86 12.35% 88.15% 
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Annex B: Programme  
GENDER PROTOCOL NATIONAL SUMMIT 

“50/50 BY 2015: A STRONG POST 2015 GENDER AGENDER” 

 

DAY I: 9TH JUN 2015 – VIP HOTEL  

08:30 – 
09:00 

Arrival and registration of summit participants 

09:00 – 
09.30 

OPENING SESSSION  –  PÚNGUE “B”ROOM  

 Welcome notes  – Master of Ceremony – Moderator  

 Cultural moment 

 Context and meeting objectives – Gender Links 

 Intervention of SExcia Minister of Women and Social Action 

09:30 – 
10:00 

Experiences of some ministries in 
mainstreaming gender-Panel 

Ministries  Finance, Public 
Service, Health, 
State 
Administration 

 

 Intervention of Donors and Partners of 
Cooperation - Panel 

Masc, ONU Women,  DIALOGO, 
UNDP,  

Austrian 
Cooperation, 
Switzerland, 
PDA 
Representative  

 Family Photo     

100:00 – 
10:15 

Balance of Progress in the Implementation of 
the SADC Gender Protocol - Presentation of 
Key Findings from the National 2013 
Barometer  
Explanation of the Citizen score Card 

Gender Links 

 Comments  All  
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10:15 – 
10:30 

Presentation of post 2015 Agenda Fórum Mulher  
 

10:30 – 
10:45 

Explanation of the Summit process and 
organization of parallel sessions 

Gender Links 

10:45 – 
11:15 

COFFEE BREAK  

11:15 – 
13:00 

PARALLEL SESSIONS  

 THEME  1. GENDER BASED 

VIOLENCE   

2. MINISTRIES  3. MEDIA  

 ROOM   Lúrio Room   Púngue “B”Room   Limpopo Room  
 PRESIDENT Bela Lithuri  Leontina Dos Muchangos Rosa Langa 

 REPORTER  Elisa Mutisse  Ana Loforte Gória Muianga  

 JUGDE  Rafa Muchanga    Helena Garrine Celso Manusso 

 JUGDE   Belmiro Adamugy  

PRESENTATIONS  

 PRESENTORS     

  Júlia Wachave  Ivete Maibasse  Zeina Mutola 

  Clara Manhique  Carla Manjate  Gilberto Macuácua  

  Madalena Domingos  Natércia Tivane Yasmin Forte  

  Cheherzada Sacur  Isabel Neves  Yolanda Mussá 

  Maria Clara Paunde  Madalena Manave Palmira Velasco  

   Eduardo Oliveira   

   Rosil Diruai  

13:00 – 
14:00 

LANCH  

14:00 – PARALLEL SESSIONS (Cont.) 
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15:00 

   Ivone Augusto Penicelo  

     

 THEME  4. ENTREPRENEURSHIP  5.  50/50 
CAMPAIGN  

 PRESIDENT Elisa Mutisse  Rosita Alberto  

 REPORTER Rafa Muchanga   Bela Lithuri  

 JUDGE   Rosa langa  

  PRESENTORS  

  Sabina Muchanga Glória Titos Monjane  

  Ivone Sitoe  Generosa Cossa  

  Luisa Macanhe   

  Mariana Cumbana  

   Maria Glória   

   Atália José  

15:30 - 
17:00 

PARALLEL SESSIONS  (CONT.) 

     

   Alice Valeriano Langa   

   Alice Armando Macuácua   

   Orcilia William Masingue   

   Sonda Samuel Matine   

DAY II: 10th JUNE 2015 – VIP HOTEL  

Short breefing on the 50/50 campaign  GL Board  member  

08:30 – 
09:45 

A look at the 50/50 campaign  ONUWOMEN  

09:45 – 
10:30 

Launching the 50/50 campaign  SExcia. Dra. Luísa 
Dias Diogo 

 MODERATOR  Fórum Mulher  
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 Cultural Moment  

10:30 – 
11:00  

COFFEE BREACK  

11:30 – 
13:00 

PARALLEL SESSIONS 

TEMA 6. LIDERSHIP  7.GENDER AND CLIMAT CHANGE  

SALA  Limpopo Room  Zambeze Room  
PRESIDENTE Elisa Mutisse  Leontina dos Muchangos  

REPORTER Rosita Alberto  Ana Loforte 

PRESENTATIONS  

 PRESENTORS 

 Acina Taimo Gilda Monjane 

 Rute Francisco Guidemane  Juvencio Ambrósio 

  Ernesto Daniel Chambisse 

  Ernesto Chambisse  

  Saquina Mucavel 

  Vicente E.Cuna 

THEME 8. WOMEN’S RIGHTS  9. CENTERS OF 
EXCELENCE IN THE 
LOCAL GOVERNMENT  

10. ALIANCE COALITION 
AND FAITH BASED 
ORGANZATION  

ROOM  Lúrio  Room   Zambeze Room  Limpopo room  

PRESIDENT Bela Lithuri Leontina Dos Muchangos Rosita Alberto  
REPORTER Rosa Langa  Ana Loforte Elisa Mutisse 
JUDGE   Helena Garrine   
 PRESENTORS  

 Saquina Mucavel  Luis Munguambe Júlia Wachave  

  Francisco Soares Mandlate   

  Ernesto Daniel Chambisse   

  Vicente E.Cuna  



40 

 

  Jorge Rafael Tinga  

13:00 – 14:00 LUNCH  

14:00 – 16:00  Consolidation of entries and classification 

18:00 – 20:30  Gala Awards - see attached program 
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Annex C: Media log 
 
 

Date of interview/ 
article 

Name of 
media 

Print, radio, TV Article title/ 
Title of show 

Web address (for online 
article) 

Entered on back 
end form  

24.04.14 AIM Print Gender Links 
reiterates 
campaign for 
gender equality 

www.aim.org.mz 
www.noticias.sapo.mz 

 

25.04.14 Jornal Noticias Print Maputo hosts a 
summit on gender 

www.jornalnoticias.co.mz  

 
28.04.14 

JornalNoticias Print Maputo hosts the 
summit of good 
practices 
 

www.jornalnoticias.co.mz  

29.04.14 Radio Vaticano Radio Governo e 
Sociedade Civil 
reflectem sobre 
igualdade do 
género 

www.news.va  

29.04.14 JornalNoticias Print Gender and 
Development: 
SADC Protocol 
continues to be a 
challenge) 

www.jornalnoticias.co.mz  

30.04.14 TVM TV Gender Links 
launches the 50/50 
Campaign 

www.tvm.co.mz  

http://www.aim.org.mz/
http://www.jornalnoticias.co.mz/
http://www.jornalnoticias.co.mz/
http://www.news.va/
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Date of interview/ 
article 

Name of 
media 

Print, radio, TV Article title/ 
Title of show 

Web address (for online 
article) 

Entered on back 
end form  

30.04.14 J. Noticias Print Igualdade do 
género ate 2015: 
metas 
comprometidas. 

www.jornalnoticias.co.mz  

02.05.14 ROSC Print/online  Protocolo da 
SADC sobre o 
género: 
Moçambique 
regista avanços e 
desafios.  

www.rosc.org.mz  

29.04.14 AIM, O Pais, A 
Verdade 

Print Opening focussing 
on efforts to meet 
the SADC Protocol 
goals on gender 
and development 

  

29.04.14 RM, Radio 
Indico, RTP 
Africa, MCR 

Radio    

29.04.14 TVM, TIM, 
Miramar, 
GUNGU TV, STV 

TV    

30.04.14 AIM, O Pais, A 
Verdade, 
Mediafax, 
J.Noticias 

Print Focus on the best 
practices 

www.aim.org.mz 
www.opais.co.mz 
www.mediacoop.co.mz 
www.jornalnoticias.co.mz 
www.verdade.co.mz 

 

http://www.aim.org.mz/
http://www.opais.co.mz/
http://www.mediacoop.co.mz/
http://www.jornalnoticias.co.mz/
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Date of interview/ 
article 

Name of 
media 

Print, radio, TV Article title/ 
Title of show 

Web address (for online 
article) 

Entered on back 
end form  

30.04.14 RM, Radio 
Indico, RTP 
Africa, MCR 

Radio Focus on the 2015 
Campaign Launch 

www.rm.co.mz 
 

 

30.04.14 TVM, STV, TIM, 
MIRAMAR, 
GUNGU, RTP 

TV Focus on the 2015 
Campaign launch 

www.tvm.co.mz  

01.05.14 Most Media 
Houses 

TV/PRINT/RADIO Focused on 
Awards 

  

http://www.rm.co.mz/
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Annex D – Analysis of summit evaluation form  
 

Please score the following 1-10 where 1= very poor; 10 – 
excellent SCORE  

Item  Out of ten 

1. PROGRAMME DESIGN  90.8%  

2. PROGRAMME CONTENT  95.33%  

3. DOCUMENTATION  90%  

4. FACILITATION  92.2%  

5. GROUP WORK  62.8%  

6. OUTPUTS  90.6%  

7. OUTCOMES AND FOLLOW UP PLANS  90%  

8. LEARNING OPPORTUNITY  92.4%  

9. NETWORKING OPPORTUNITY  90.4%  

10. ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS  87.3%  

 
Which session did you find most useful? Why?  

 The GBV presentations since all contestants open an opportunity to share their VBG 
experiences and challenges  

 The presentations made by the Ministries, since we had the opportunity to follow 
their activities concerning the gender mainstreaming  

 Presentation on post 2015 agenda since it allows everyone to know the next steps 
to achieve the targets of the 50/50 campaign  

 The presentations by the contestants  
 The launching of the 50/50 campaign  
 Sharing of the VBG experiences and mutual respect  

 
Which session did you find least useful? Why?  
 None, all sessions were important (9) 

 All sessions were useful, each moment was turned into a learning opportunity  
 

How will you apply what you have gained from this engagement?  

 Share the knowledge gained during the summit  
 Disseminate the learned knowledge back in the community and in the organization 

(3) 

 The summit motivated to create the Gender Unity within the Organization  
 Improve performance regarding gender and development  
 Learned to document each and every activities in the workplace  
 Help other ladies to come out of poverty just like the entrepreneurship contestants  

 Improve the gender strategy in the Ministry and the Social Economic Plan 
 Making savings is very important for the business to grow  
 Congratulations gender links for the effort to promote women and children rights 

and the gender equality  
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Any other comments  

 The event ran smoothly  
 Presentations could have been done in plenary to allow everyone to have the 

opportunity consume all presentations and by allowing more suggestions the 
contestants could improve much more their case studies  

 Application forms should be sent to candidates with one month in advance   

 Entrepreneurship contestants should attend adult schools to improve their business 
management and communication skills  

 Everything was well arranged  
 Congratulation to Gender Links for its fight for gender mainstreaming and 

development  

 Spent a lot of time with organizational aspects  
 Be strong Gender Links in the fight for the 50/50 

 
 


