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INSCRIÇÃO  
Este prémio reconhece acções e medidas especiais tomadas a nível local e nacional que 
assegurem a representação e participação igual de mulheres e homens nos lugares de 
tomadas de decisões em todas áreas com especial destaque para representação para as 
eleições que se avizinham em toda região da SADC. Incluído nesta categoria estão as 
iniciativas de base para a preparação das mulheres para cargos de liderança, bem como 
iniciativas que vão para além de números, para demonstrar uma governação responsiva ás 
questões de género. O prémio também reconhece ideais com visão futurista para a agenda 
pós 2015.   

Nome da Boa Prática * 
Formação de gestores universitários sobre a Planificação e Orçamentação na 
Óptica de Género influencia a adopção de acções afirmativas na Universidade 
Eduardo Mondlane 
  
1.TABELA DE EVIDENCIAS  

Faça carregamento de provas documentais da sua Boa Prática. Por favor envie as provas ou 
forneça uma URL/link. Se a prova tiver sido enviada para um escritório de GL, por favor 
mencione.  
Política  Plano Operacional do Plano Estratégico da Universidade 

Eduardo Mondlane 2010-2014 

Lei  

Cartas Cartas ao Conselho de Directores solicitando o agendamento 
das intervenções estruturadas do CeCAGe e  

Reportagens  Reportagens do CECOMA de 2009 a 2013 sobre o trabalho do 
CeCAGe na página da UEM, www.uem.mz, 
www.cecage.uem.mz 

Documentos 
apresentados ou 
escritos  

Relatórios anuais de actividades e financeiros da UEM 

Matriz de Vilankulo 

Brochuras Brochuras de cerimónias de graduação 

Panfletos  Folhetos dos cursos sobre a Planificação e Orçamentação na 
Óptica do Género  

Outros  Fotografias dos cursos 



2. APRESENTAÇÃO DA BOA PRÁTICA   
 
Resumo * 
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) iniciou um programa de integração e 
implementação gradual das políticas de igualdade de género na sua vida 
administrativa e académica com a criação do Centro de Coordenação dos 
Assuntos do Género em Maio de 2008. 
Um dos projectos desse programa é a formação dos gestores universitários sobre 
Género com enfoque na Planificação e Orçamentação na Óptica do Género 
(POOG). 
Esta formação foi subdividida em duas partes. A primeira constituída por um 
seminário de 4 dias, realizado fora da cidade Maputo, em Vilankulo, e a segunda 
constituída por apresentações estruturadas, agendadas a pedido do CeCAGe nas 
sessões do Conselho de Directores da UEM.  
O Seminário de Vilankulo produziu uma matriz de integração gradual dos 
assuntos do género na vida da UEM, cujas actividades foram incorporadas no 
Plano Operacional do Plano Estratégico da UEM 2010-2014. 
Como resultado da operacionalização das actividades definidas nesta matriz a 
UEM foi tendo alguns avanços na criação de condições para um maior equilíbrio 
de género tanto a nível dos estudantes, como a nível dos funcionários da 
Universidade. Por outro lado, tornou-se prática a apresentação de dados 
desagregados por sexo contendo uma análise de género nos relatórios da UEM.  
A grande motivação que levou à concepção e implementação deste projecto está 
relacionada com a necessidade de introduzir políticas, estratégias e práticas que 
conduzam a uma redução das disparidades de género no seio da UEM e tem 
alcançado os objectivos propostos.  
 
 
Objectivos chave * 
A formação dos Gestores Universitários sobre Género com enfoque na Planificação e 
Orçamentação na Óptica do Género feita no seminário de Vilankulo e continuada através de 
apresentações estruturadas no Conselho de Directores da UEM tinha como objectivos: 
ü Informar e sensibilizar os  gestores da UEM sobre os instrumentos nacionais, regionais e 

internacionais sobre a igualdade de género, ratificados pelo Estado Moçambicano; 
ü Capacitar os gestores sobre a importância da Planificação e Orçamentação na Óptica do 

Género como uma metodologia que contribui para que as necessidades de homens e 
mulheres sejam tidas em conta nos planos e orçamentos, o que permite que as políticas 
da promoção de igualdade de género sejam materializadas com sucesso nos programas, 
planos e projectos institucionais; e 

ü Criar um ambiente favorável à implementação das políticas de igualdade de género na 
universidade. 

 
 
 
 



Historial *	  	  
Na avaliação do Plano Estratégico da UEM 1998-2003, feita em 2006/07,  
concluiu-se que: 

1.  o Objectivo Estratégico de Promoção da Equidade de Género não fora 
implementado; 

2. mantinha-se a fraca representação da mulher na UEM que em 1994 era 
de cerca de 25% tanto para estudantes como para o corpo  docente e 
de investigação;  

3. não havia sido tomada nenhuma acção afirmativa na base do género, 
mas somente na base da região/província; 

 
Ao decidir criar o Centro de Coordenação dos Assuntos do Género da UEM em 
2008, o Conselho Universitário expressou a sua posição de promover a 
integração de género na vida académica e administrativa da UEM (gender 
mainstreaming). 
 
O Centro de Coordenação dos Assuntos do Género considerou como tarefa 
primordial preparar os gestores da universidade para entenderem e aceitarem 
as mudanças que a implementação das políticas de género exigem através de 
um projecto de formação contínua.  
 
Esta formação foi subdividida em duas partes. A primeira constituída por um 
seminário de 4 dias, realizado fora da cidade Maputo, em Vilankulo, e a 
segunda constituída por apresentações estruturadas, agendadas a pedido do 
CeCAGe num espaço reservado às unidades orgânicas nas sessões do 
Conselho de Directores da UEM.  
 
Em 2009 realizou-se um seminário em Vilankulo que culminou com a 
produção de uma matriz de integração gradual dos assuntos do género na 
vida da UEM, cujas actividades foram incorporadas no Plano Operacional do 
Plano Estratégico da UEM 2010-2014. 
 
Nesta senda o CeCAGe desenhou vários programas de intervenção com o 
objectivo de materializar as actividades incorporadas no plano por forma a 
garantir a implementação de acções para a redução das disparidades de 
género, incidindo nas políticas e na sensibilização dos órgãos de direcção 
através de formações e seminários.  
 
 
Principais actividades * 

ü Primeira actividade: de 12 a 15 de Julho de 2009, em Vilankulo, com o 
apoio da ONU Mulheres (UNIFEM), o CeCAGe realizou um curso em 
forma de seminário para gestores da UEM, no qual participaram o 
Reitor, Vice-Reitores, Directores de Faculdades, Escolas, Centros e 
Unidades Administrativas da UEM, num total de 57 gestores, dos quais  
34 eram homens e 23 mulheres.	   Foram tratados neste seminário os 
seguintes temas: 

o Conceitos sobre género; 



o Instrumentos nacionais, regionais e internacionais sobre género 
como a Política de Género e Estratégia da sua Implementação 
(Conselho de Ministros, 2006), Convenção para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (ONU, 
1979), etc. 

o A importância da Planificação e Orçamentação na Óptica do 
Género como metodologia que contribui para que as 
necessidades específicas de homens e mulheres sejam tidas em 
conta nos planos e orçamentos. 

 
ü A segunda actividade de formação foi a apresentação e debate do 

Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento e do Quadro  da 
SADC para o Alcance da Paridade, apresentada no dia 2 de Dezembro 
de 2010 numa das sessões do Conselho de Directores da UEM. 
 

ü A terceira actividade foi a apresentação da institucionalização da 
realização anual da semana de género na UEM no Conselho de 
Directores de 2010, como um espaço de debate e de reflexão sobre os 
assuntos do género. 

 
ü A quarta actividade foi a apresentação no Conselho de Directores do 

curso sobre a POOG para os planificadores e orçamentistas dos países 
da CPLP em 2011.  

 
ü A quinta actividade  consistiu na apresentação e debate dos conteúdos 

curriculares dos módulos sobre Habilidades para a Vida e POOG para os 
cursos da UEM no Conselho de Directores em 2011.  

 
ü A sexta actividade consistiu na apresentação e debate dos resultados 

do estudo sobre os Custos Sócio-Económicos da Violência Contra a 
Mulher em Moçambique, na sessão do Conselho de Directores de 
Novembro de 2011 permitindo um debate sobre as consequências da 
violência baseada no género.  

 
ü A sétima actividade foi a apresentação em colaboração com a Direcção 

Pedagógica da proposta de divisão da quota regional de 5% de acesso 
aos cursos da UEM em 50% para as mulheres e raparigas e 50% 
homens e rapazes para corrigir as disparidades de género  no acesso a 
instituição que foi aprovada pelo CD na sessão de Novembro de 2011. 

 
ü A oitava actividade consistiu numa apresentação sobre a Liderança, 

Planificação e Gestão Universitaria na Optica de Género feita por uma 
consultora brasileira convidada pelo CeCAGe na sessão alargada do 
Conselho de Directores, realizada na Vila da Namaacha em Julho de 
2013.  

  
ü A nona actividade foi a apresentação e debate na sessão do Conselho 

de Directores de Março de 2014, dos resultados da III Reunião 
Ordinaria dos Ministros da CPLP Responsaveis pela Igualdade de 
Género e Empoderamento da Mulher com realce para o Plano de Acção 
para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género da CPLP 2014-



2016, que insta os Estados membros a incorporarem  nos programas 
curriculares dos varios niveis de ensino as tematicas de género.  

ü De referir que a incorporação feita no plano da CPLP foi sob proposta 
do CeCAGe apresentada na sessão preparatória desta reunião. 
 

Parcerias e alianças * 
 
Será que a campanha para envolver as mulheres na tomada de decisão promoveu para criar 
parcerias e alianças? Estas são a nível local, nacional, regional ou global? – (200 palavras) 
 
A iniciativa do CeCAGe de desenhar e implementar iniciativas que visam influenciar a 
inclusão da perspectiva de género no funcionamento ordinário da UEM tem estimulado a 
adesão de alguns parceiros que se prontificam em dar a sua contribuição para a 
concretização destas iniciativas. São os casos da ONU Mulheres que vem colaborando na 
realização dos cursos sobre a POOG; a FLACSO-Argentina com uma colaboração estreita nos 
cursos da POOG e na formação académica a nível de cursos de Mestrado para docentes da 
UEM; a Cooperação Italiana no fortalecimento institucional do CeCAGe; A NUFFIC da 
Holanda que tem estado a apoiar na formação dos pontos foncais de género; o Ministério 
das Finanças, o Ministério da Planificação e Desenvolvimento e Instituto de Administração 
Pública na concepção dos módulos sobre Habilidades para a Vida e de Planificação e 
Orçamentação na Óptica de Género, o Ministério da Mulher e da Acção Social como 
colaboradores nas várias actividades do Centro.  

 
Evidencia * 
Memorando entre o CeCAGe e a ONU Mulheres, Projecto com a Cooperação Italiana, 
FLACSO 
 
Por favor, forneça evidências dessas parcerias. Por exemplo: um projecto conjunto com 
outras organizações, memorandos de entendimento com instituições e governos – (300 
palavras) 
 
 
Alocacação de Recursos * 
 Valor em Meticais   

(Especificar) 
Valor em Rands 

Alocação específica para 
programas de género - Salários 

4.117.390 1.372.463 

ONU Mulheres (UNIFEM) 3.158.000 1.052.667 

Total  7.275.390 2.425.130 



Beneficiários  (em números)* 

Category Mulheres  Homens  Total  % mulheres  

Beneficiários directos: 

Reitor, Vice-Reitores, 
Directores das UEM 

Gestores do ISRI, 
Planificadores da CPLP 

23 34 57 40 

Beneficiários indirectos: 

Estudantes beneficiarios 
de acções afirmativas 

154 0 154 100 

Beneficiários Online: 

Mestrandos 

3 1 4 75 

Total  180 35 215 215 

 
Desafios * 
 

ü Assegurar a compreensão de que a igualdade de género não é uma ameaça, mas 
sim um fortalecimento no exercício do poder e na criação do bem-estar para toda a 
sociedade. 

ü Sensibilizar alguns directores a escutarem a mensagem sobre a igualdade de género 
ou a frequentarem a formação em Género com enfoque na Planificação e 
Orçamentação na Óptica do Género por forma a oferecerem melhor atendimento ao 
público e aos estudantes. 

ü Formar continuamente os gestores em Género e POOG aproveitando as sessões do 
Conselho de Directores. 

ü Assegurar o financiamento das actividades ligadas à integração dos assuntos do 
género na vida da universidade como um todo e do CeCAGe em particular. 

ü Assegurar  o acompanhamento das estudantes que ingressaram na base de acções 
afirmativas para que concluam os cursos dentro do período regulamentar com 
sucesso, por forma a encorajar o Conselho de Directores a tomar mais medidas 
afirmativas pela igualdade de género. 

 

Monitoria e avaliação * 
ü Análise dos documentos elaborados pelos gestores que frequentaram os cursos. 
ü  Análise das intervenções e atitudes daqueles que frequentaram os cursos 

(discursos, mensagens dos gestores universitários). 



ü Análise dos relatórios anuais de actividades e financeiros da UEM que 
gradualmente apresentam os dados desagregados por sexo que já contêm uma 
análise de género. 

 
 
 
Resultados  
 
Fornecimento de serviços  

ü  Integração do CeCAGe na Comissão de avaliação do concurso para aquisição do 
mobiliário estudantil e administrativo por forma que o mesmo seja sensível ao 
género. 
 

Empoderamento da mulher  
ü Quando se realizou a formação em 2009, o Reitor e os Vice-Reitores eram 

homens. Com a remodelação havida na direcção máxima da UEM, tem-se um 
Reitor, uma Vice-Reitora e um Vice-Reitor. 

ü O número de directoras tem estado a aumentar.  
ü A percentagem de mulheres nos cursos da UEM está aumentar e a partir de 2013 

o número de mulheres no curso de medicina superou o dos homens em 1%. 
Para este número contribuiu um total  de .... Mulheres que ingressaram na base 
da discriminação positiva em 2012 e 2013, e que acompanhadas revelam, na sua 
maioria, ter concluído com sucesso o primeiro e segundo anos.  
 

Participação pública  
ü A oferta anual do curso de inverno de curta duração aos planificadores e 

orçamentistas da CPLP para além de seminários sobre liderança e outros abre as 
portas para a UEM interagir com o público e sensibilizá-lo para os assuntos do 
género. 
 

Mudanças no local de trabalho  
ü As acções de capacitação e sensibilização sobre género indirectamente levaram 

que estudantes e funcionárias compreendessem os seus direitos e deveres e 
denunciassem actos classificáveis como abusos ou assédio sexual levando à 
criação de comissões, nas quais o CeCAGe tomou parte em quatro, desde 2012 a 
2014. 
 

Alcance/cobertura através dos mídias  
ü Dum modo geral algumas das actividades tiveram cobertura do CECOMA da UEM, 

TVM, STV, Miramar, Radio Moçambique, etc. 
 
Mudanças ao nível da família  

ü Apesar de se pensar que a formação em género com enfoque na planificação e 
orçamentação na óptica do género pode influenciar as atitudes na distribuição 
dos recursos ao nível familiar, é necessário concluir o estudo em curso de 
avaliação dos cursos sobre género e POOG que decorrem na UEM para se aferir o 
impacto nas famílias. 

 
Capacitação  

ü A formação dos gestores da UEM abriu espaço para que capacitações em género 
e POOG tivessem lugar nas várias unidades orgânicas da UEM beneficiando 
estudantes, docentes, CTA e pontos focais do género. 



ü As capacitações realizadas anualmente em forma de curso de inverno beneficiam 
pessoal dos ministérios, municípios e outras instituições. Por exemplo, uma das 
participantes proveniente do Ministério da Educação, Direcção Nacional do Ensino 
Superior após frequentar o curso, edição de 2012, lidera a partir de 2013 uma 
equipa que está a definir a estragégia de género do Ensino Superior. 

ü A réplica da formação dos gestores da UEM, oferecida aos gestores do ISRI, feita 
pelo CeCAGe em Fevereiro  de 2012 capacitou o ISRI a tomar acções afirmativas 
pela igualdade de género como:  

• Recrutamento para o pessoal docente no ISRI desde 2012 feita na base 
de 50% para homens e 50% para mulheres, resultando em 30% de 
mulheres na docência e 70% de homens, partindo de % em 2011; 

• No Corpo Técnico Administrativo tem-se 70% de mulheres e 30% de 
homens; 

• No corpo discente tem-se 45% de estudantes do sexo feminino em 2014, 
partindo de 25% em 2005 e 40% em 2012; 

• Actualmente as turmas dos novos ingressos apresentam um equilibrio 
entre meninas e rapazes, incluindo as admissões na base das quotas 
provinciais. 

 
Mudanças a nível de políticas  

ü Em 2010 o CeCAGe foi convidado a integrar a comissão que preparou o Plano 
Operacional do Plano Estratégico da UEM que de entre outras acções integrou o 
conteúdo da matriz de recomendações elaboradas no seminário de Vilankulos de 
capacitação em género dos gestores da UEM. 

ü O Plano Operacional do PEU foi aprovado pelo Conselho Universitário. 
ü Divisão dos 5% em 50% para mulheres e outros 50% para homens  nas 

admissões aos cursos da UEM. 
 
 
Implementação  * 
A implementação dos programas do CeCAGe tem contribuído para o desenvolvimento de 
uma consciência institucional favorável à desconstrução dos estereótipos de género e a 
implementação de medidas que facilitem o exercício dos direitos das mulheres. A aprovação 
pelo Conselho Universitário de medidas de acção afirmativa no ingresso de estudantes tem 
contribuído no aumento do número de ingressos de raparigas nos diversos cursos da UEM. 
Ademais, é de realçar o facto de pela primeira vez na história da UEM ter-se nomeado uma 
mulher para o cargo de Vice-Reitora Académica e o número de mulheres no cargo de 
Directora de Faculdade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos.    

 
Evidencia  * 
 
Por favor, forneça pelo menos três depoimentos dos beneficiários para apoiar suas 
declarações sobre a melhoria da prestação de serviços. Lembre-se de nome, apelido e 
designação – (150 palavras) 
 

Alterações a nível da política como resultado da campanha de 50/50 * 
 



Utilize este espaço para anotar todas as mudanças que ocorreram a nível da política, 
como resultado da campanha de 50/50. Por exemplo: mudanças Legislativas, emendas 
constitucionais – (150 palavras). 

Evidencia * 
 
Por favor, forneça evidências dessas mudanças. Por exemplo, um documento da política, ou 
citações por um funcionário sénior. Lembre-se de nome, apelido e designação. – (100 
palavras). 
 

Empoderamento da Mulher * 
 
Como é que mulheres líderes e aquelas em vias de tornar-se lideres foram habilitadas, 
como resultado da campanha de 50/50? – (200 palavras) 
 
Evidencia* 
 
Por favor, forneça pelo menos uma citação de uma mulher beneficiária para apoiar a sua 
declaração sobre o empoderamento das mulheres. Lembre-se de nome, apelido e 
designação. – (100 palavras) 
 
 
Homens pela mudança * 
	  
Os homens nas posições de tomada decisão já se tornam mais a favor da igualdade de 
género, como resultado do trabalho sobre os direitos das mulheres da organização? Por 
favor, dê exemplos – (300 palavras) 

Evidencia  * 
 
Por favor, forneça pelo menos uma citação de um homem envolvido na campanha de 50/50 
para apoiar a sua declaração sobre a melhoria da igualdade de género. Lembre-se de nome, 
apelido e designação. – (100 palavras) 
 

Alterações a nível do agregado * 
 
Será que a campanha 50/50 resultou em mudanças nas relações de poder a nível 
familiar? Por favor, dê alguns exemplos. – (300 palavras) 
 
 
Evidencia * 
 
Por favor, forneça evidências de mudanças a nível do agregado através de pelo menos uma 
citação de uma mulher na política ou líder. Lembre-se de nome, apelido, organização e 
designação. 
 
Participação pública * 
 



Como tem envolvido a comunidade na campanha de 50/50? Qual o impacto que isso 
teve? – (200 palavras) 

Evidencia * 
Por favor, forneça evidências do envolvimento da comunidade por meio de pelo menos uma 
citação de um líder comunitário. Lembre-se de nome, apelido, organização e designação. – 
(100 palavras) 
 
Mudanças a nível da comunidade * 
	  
Que mudanças ocorreram na comunidade como um resultado da campanha de 50/50? 
Por favor, dê exemplos. – (300 palavras) 

Evidencia  * 
	  
Por favor, forneça evidências dessas mudanças através de pelo menos uma citação de um 
membro da comunidade. Lembre-se de nome, apelido, organização e designação. – (100 
palavras) 
 
Abrangência através da mídia* 
 
Como se envolveu com a mídia para popularizar a campanha 50/50, em conformidade 
com o Protocolo de Género da SADC e do trabalho sobre a igualdade de género? – (150 
palavras) 

Evidencia * 
 

Por favor, forneç pelo menos um exemplo de cobertura da mídia resultante de seu 
trabalho (Url, pdf, You tube) 

Capacitação * 
 
Como a campanha 50/50 ajudou a desenvolver habilidades, criar voz, auto-estima, 
melhorar a liderança e capacitação? 
 
Evidencia  * 
	  
Por favor, forneça evidências de capacitação por meio de pelo menos uma citação de um 
beneficiário. Certifique-se de fornecer o nome, apelido, organização e designação. 

Mudanças de atitudes * 
 
Atitudes no discurso político estão mudando como resultado da campanha de 50/50? Por 
favor, fornecer pelo menos, um exemplo. Por exemplo: declarações de funcionários do 
governo. – (200 palavras) 
 
Evidencia  * 
 



Por favor, forneça pelo menos uma citação que demonstra mudança de atitudes. 
Lembre-se de nome, apelido, organização e designação. – (100 palavras) 
 
Quaisquer outras alterações que surgiram como resultado da campanha de 
50/50 
 
Utilize este espaço para anotar quaisquer outras alterações que surgiram como resultado 
da campanha de 50/50. 
 
Evidencia  
 
Por favor, forneça evidências para qualquer informação adicional que tenha  fornecido. 
 
Lições aprendidas e inovação * 
 
1) Que lições foram aprendidas na implementação da campanha de 50/50?  
2) Como estão a ser aplicadas?  
(300 palavras) 
 
 
Aprender e partilhar com outras organizações e instituições* 
 
Como aprendeu e partilhados com outras organizações e instituições envolvidas na 
campanha 50/50? Por favor seja específico - dar nomes de organizações ou instituições e 
informação sobre onde e como conheceu e partilhou. – (200 palavras) 
 
Evidencia * 
 
Por favor, forneça evidências desse compromisso, por exemplo, uma citação de um 
representante ou líder da organização ou governo em outra institução. – (100 palavras) 
 
 
Sustentabilidade e réplica * 
 
Como pode a campanha 50/50 ser sustentada pós-2015?  
Como pode a campanha 50/50 ser implementada em cascata pós-2015? Como sua 
organização pode contribuir para este processo em cascata? – (300 palavras) 
 

 


