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2014	  CIMEIRA	  DO	  PROTOCOLO	  DO	  GÉNERO	  DA	  SADC	  E	  PRÉMIOS	  	  
CENTROS	  DE	  EXCELÊNCIA	  

GOVERNAÇÃO LOCAL  
APLICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Este prémio reconhece o progresso na integração do género na governação local, Centros 
de Excelência dos Mídias. Use este formulário para demonstrar o trabalho da sua instituição 
como parte da sua aplicação neste processo. A aplicação deve ser acompanhada por 
evidências para dar suporte a todos formulários de aplicação.  

 
Quando for a ver uma ceta no final da cada quadro, clique na mesma ceta e 
seleccione a opção correcta.  

 
Campos marcados com um asterisco a vermelho (*) são compulsivos. 

 

1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Nome da boa prática* 
 

Municipio da Vila de Namaacha debate Integração do género na Governação local. 
 

 
Data 
*15 / MM03 / DD2014ANO  

Nome Jorge Rafael  
Apelido Tinga 
Designação / Ocupação Presidente do Conselho Municipal da Vila de Namaacha 
Organização/Órgão de 
Comunicação 
Social/Município 

 
Conselho Municipal da Vila de Namaacha 

Nível Educacional Ensino 
primário 
o 

Ensino 
Secundári
o X 

Terciário	  	  
o 

Vocacional	  	  	  
o 

Educação	  
de	  Adultos	  
o 

Grupo Etário(assinale) 18 - 30o 31- 40o 41 - 50o 51 – 60 X 60 +o 
E-mail Jorgetinga@yahoo.com.br 
Tel e.g. 00 27 11 622 2877 21 960445 
Fax e.g. 00 27 11 622 4732 21 960444 
Cell 
e.g. 00 27 82 665 1742 

823044260 / 843044261 

Cidade Província de Maputo – Namaacha 
País Moçambique 
Página WEB  
Sexo ¨ Femenino 

X Masculino 

Fotografia Por favor coloque uma fotografia sua de alta qualidade 
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2. CARTÃO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE EVIDENCIA 
Por favour insira no seu formulário do cartão de classificação do ano transactoe actualize a 
evidência. O jurado irá avaliar o progresso realizado.A classificação será final. 
 
Por favor insira neste espaço o seu cartão de classificação:  
 
 
 
Use esta secção para inserir evidências que acompanham o seu cartão de classificação*: 
GOVERNO LOCAL INSIRA EVIDÊNCIAS– EXEMPLOS  
Quadro Político Pela promoção de equilíbrio de género e 

desenvolvimento da mulher, priorizando a 
rapariga nas oportunidades de emprego 
assim como na escola;   
Incentivar a alfabetização e educação de 
adultos mobilizando e abrindo os centros de 
alfabetização nos mercados e nas sedes dos 
bairros; 
Garantir o desenvolvimento da equidade e 
do género nas instituições do ensino, 
sensibilizando os pais e encarregados de 
educação para levar a rapariga em idade 
escolar para a escola, e solicitando aos 
secretários de bairros o controlo e denuncia 
das crianças que não vão a escola, tendo 
idade; 
Assumir o compromisso do Governo de 
Moçambique em relação a Declaração da 
SADC sobre o equilíbrio do género 
integrando nos planos desta autarquia; 
Promover os direitos da criança e da mulher 
estatuídos em todos os instrumentos 
Nacionais e Internacionais dos Direitos 
Humanos, fazendo a sua divulgação;  
 Promover os direitos em coordenação com 
estruturas da mulher e acção social, (criado 
a associação tsemba kurima para 
desenvolverem actividades agrícolas e venda 
dos seu produtos;  na maioria dos seus 
membros são mulheres);   
 
Promover acções que tragam equilíbrio nas 
relações do género, fazendo capacitações e 
promoção; 
Proteger e assistir o idoso e as crianças 
vulneráveis. Fornecendo cabazes 
mensalmente, através da VAS e a primeira-
dama do Município.  

Governação 1 Vice-Presidente da Assembleia Municipal 
1 Vereadora da Área Social 
4 chefes de Secções (Recursos Humanos, 
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Secretária, Contabilidade e Área Social 
respectivamente)  
 

Integração do género nos programas 
existentes 

As mulheres exercem o comércio formal e 
informal. 
São sensibilizadas ainda ao auto emprego 
para o sustento da família).  
 

Procurement  O Município de Namaacha, para qualquer 
aquisição de material, ou  e realização de 
trabalho, por exemplo construção de 
estradas, antes faz o lançamento de  
concursos público; 
Por exemplo, para este ano, o concurso foi 
ganho pela empresa “MULTIMAKES” dirigida 
por uma mulher. 
  

Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
sustentável  

 
•  Participou se no PCMC, Projecto 

Cidade e Mudanças Climáticas, 
ganhando o financiamento de um 
tractor para a recolha de resíduos 
sólidos;  

• Homens e mulheres têm requerido 
DUATs estando em número de 22; 

• O município abriu cerca de 13 novos 
furos de água nos 08 bairros onde 
não chega a água da rede; 

• Para garantir a saúde ambiental, o 
município promove o plantio de 
árvores nas matas comunitárias, 
assim como a colocação de colmeias 
de abelhas como forma de prevenção 
das queimadas descontroladas, 
promove também a premiação dos 
melhores bairros que preveniram as 
queimadas descontroladas; 

• Incentiva se aos doentes de HIV e 
SIDA para não abandonarem o 
tratamento;  criados grupos de apoio 
aos doentes que vivem distantes dos 
Centros de Saúde, com apoio de 
activistas da associação TIANE 

• Construídas 3 casas para crianças 
órfãs e Idosas responsáveis pelos 
netos num valor de cerca de 200 mil 
meticais. Estas casas vão beneficiar a 
7 pessoas, onde 4 são mulheres. 

• Projecto AMUNECC, é constituído por 
mulheres da Namaacha, em prol da 
Criança Carente. 

 

Terra e Propriedades  
Água e Saneamento  
Saúde Ambiental  
HIV e SIDA cuidados domiciliários  
Desenvolvimento Social 
Projectos Específicos sobre Género  
Violência Baseada no Género  
Outros 
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Práticas de emprego   
 

Selecção e recrutamento  Tem encorajado a mulher a submeter as 
suas candidaturas em qualquer áreas afins, 
chegando a ocupar alguns lugares cimeiros, 
tomando como exemplo  algumas mulheres 
do município que ocupam lugares extremos. 
Incentiva a mulher a participar nos 
programas de governação local, porque a 
mulher pode e é capaz de dirigir, e o maior 
desafio é promover a mulher. 
 

Capacitação • Em coordenação com a Gender Links, 
fez se capacitações sobre a promoção 
do género, prevenção de VBG, via 
seminários; 

• Palestras sobre a prevenção da 
Violência Doméstica; 

• Em coordenação com Autoridade 
Tributária fez se palestras sobre o 
pagamento de taxas por actividades 
económicas; maiorias dos que 
exercem esta actividade são 
mulheres 

• Várias capacitações promovidas pelo 
MAE; 

 
Ambiente e condições de trabalho Há mulheres em todos os sectores, mas, no 

Sector de Salubridade, num universo de 35 
funcionários, 07 são mulheres e todos se 
apresentam trajados de uniforme de 
trabalho com o timbre do CMVN e trabalham 
lado a lado sem qualquer descriminação. 
Temos a salientar que deste sector 
promoveu se 7 mulheres para realizarem 
outras actividades de destaque na 
contabilidade, Gabinete do PCM, sector de 
Actividades económicas e Gabinete do PAM, 
respectivamente. 

Sistema de integração do género  
Estruturas de género Num universo de 131 funcionários do 

Município de Namaacha, 35 são mulheres, e 
sete ocupam cargos de Direcção e chefia e 
as actividades decorrem de forma 
equilibrada entre homens e mulheres;  
 

Orçamentos O plano do orçamento está planificado o 
apoio a mulheres, idosas e crianças órfãs. 
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3. FICHEIRO INSTITUCIONAL* 

PAÍS Moçambique 
MUNICÍPIO Da Vila de Namaacha 
GENDER CHAMPION   
PONTO FOCAL DE 
GÉNERO 

Anabela Mendes  

Baseline score   
Progresso da 
classificação 

 

Última classificação  
Classificação de 
attitudes 

 

 Mulher Homem Total  % Mulheres 
Município 35 96 131 45,85 
Gestão 6 9 15 0,9 
Todos funcionários do 
Município 

35 96 131 45,85 

População beneficiada 17.159 habitantes 
Cracterísticas chaves Agro-pecuária 
 

 
Resumo * 
O Município funcionar inicialmente no edifico arrendado durante 04 anos, ̎2009 a 2013 ̎ , 
funcionando 3 Vereações (VSU,VAE e a VAS) num único Gabinete onde os técnicos e os 
vereadores partilhavam a mesma secretaria com os seus técnicos. Com o financiamento 
externo da Cooperação espanhol conseguiu se construir um edifício de raiz, onde os 
órgãos municipais estão bem acomodados.   
 
 
Objectivos chave* 

• Desenvolver a sociedade ou a comunidade local, melhorando as estradas, 
construindo outras novas estradas e abrir novas vias de acesso; 

• Melhorar o sistema de abastecimento de água; 
•  Expandir a rede eléctrica; 
• Promover a mulher dentro da Instituição; incentivando – a a continuar os seus 

estudos; 
• Insectivar as mulher em auto emprego; 
•  promoveu se uma formação das mulheres na culinária e transformação de frutos 

em diversos derivados, na criação da Associação tsemba kurima, onde a maioria 
são mulheres.   

 
 
 
 
Contexto* 
O Município, antes não tinha nenhuma mulher na liderança, agora evidencia-se com 5.35%. 
Existem mudanças significativa, a tendência é de até 2015, promover o género em 50%.  
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Actividades Chave* 

ü Promover a mulher nas actividades de rendimento; 
ü Capacitar a mulher nos programas de Direitos, igualdade e equilíbrio, assim como 

na VBG; 
ü Promoção da mulher nos cargos de Direcção e chefia; Nomeando as mulheres 

nos cargos de chefia, numa percentagem 50 porcento. 
ü Promoção da mulher para o empreendedorismo; 
ü Capacitar a mulher sobre matéria de Violência baseada no Género e Lei de 

família, numero  29/2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alocação de recursos* 
 
 Valor em moeda local 

(especifique) 
Valor em Randes 

Alocação específica para o 
género 

O município tem 
programado a celebração 
do dia da Mulher 
Moçambicana, o dia da 
Namaacha, o dia 
Internacional da criança e 
o dia Africano da criança.  

 

Projectos de integração do 
género (especifique)  

A área Social planificou 
cerca de 20 mil meticais 

 

Projecto “AMNECC” Associação 
da Mulher de Namaacha em Prol 
da Criança Carente 

Cerca de 12 mil meticais 
por cada mês para a 
distribuição do cabaz para 
o idoso e a criança órfã e 
vulnerável.  

 

Associação Tsemba Kurima Cerca de 4 milhões de 
meticais, para construção 
de uma represa para o 
regadio 

 

Valor contribuido em cash ou em 
ajuda técnica e/ou prestação de 
serviços pela organização 
parceira (especifique) 

O município tem recebido 
muitas ideias dos 
munícipes, no âmbito de 
governação participativa 
e inclusiva, dos seus 
parceiros como a Gender 
Links e através de trocas 
de experiencias com 
outros municípios com os 
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quais tem parceria.   
   
TOTAL    
 
Desafios * 
 
Dentro das comunidades mais recônditas, enfrenta se resistência em mudança na parte do 
género. Isto é, é ̏ tabu ̏ um homem tirar água, lavar pratos, mas pouco a pouco vão 
entendendo, porque em reuniões tipo palestras faz sensibilização para  incluir a mulher na 
mesa de tomada de decisão e consequentemente melhorar a planificação de actividades que 
beneficia toda comunidade; 
 
O Município valorizar o género e está atento a questões de carácter social, valorizando de 
igual forma homens e mulheres. Onde o desafio é até 2015, tenhamos 50% de mulheres 
nos lugares de tomada de decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados * 
 
Prestação de  serviços* 

• Melhorar a prestação de serviços, para dar resposta ao utente em menos de 48 
horas; 

• Incentivar mais mulheres no comércio formal; 
• Melhorar o desempenho dos técnicos, através da formações  ou capacitações em 

matérias relacionadas com actividades por sector. 
 
 
 
 
 
Evidencia* 
Atestados de residência, casamento e de pobreza 
DUTS 
Licenças por exercicio de actividade económica. 
  
 
 
 
Emponderamento das mulheres* 
Estabelecer liderança comparativa sensível a igualidade de género, no mais alto nível; 
Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e 
apoiando os direitos humanos e a não discriminação; 
Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres; 
Promover a igualidade de género através de iniciativas voltadas à comunidade e ao 
activismo social; 
Medir, documentar e publicar os progressos da Instituição na promoção da igualidade 
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de género. 
 
 
 
 
Evidencia* 
 Cargo de Vereadora – Anabela Mendes 
Cargo de Vice-Presidente – Clemência Oreste Pundi 
Cargo de chefe da contabilidade – Catarina Madade 
Cargo de chefe de Recursos Humanos – Arlete Marta Merique 
Cargo de chefe da Area Social – Gloria Francisco Nhanissane; e outros.  
 
 
Homes pela mudanca * 
 
O Presidente do Conselho Municipal da Vila de Namaacha – Jorge Rafael Tinga  
O desafio do PCM é ver o equilíbrio do género nos lugares de decisão, isto é em 50%, 
para fazer bem valer a opinião da mulher, E se possível nos próximos mandatos ter um 
presidente do Conselho Municipal, uma mulher.  
 
 
Evidencia* 

• Construção de estradas 
• Construção de 5 salas de aulas 
• Construção de uma represa 
• Expansão da rede eléctrica  
• Abertura de fontes de Agua potável (poços, furos, sistemas de abastecimento de 

água); 
• Construção do edifício dos Órgãos Municipais; 
• Elevação de 2 Escolas de Ep1 para Ep2. 

 
 
 
Participação pública* 
Governação Aberta e Participativa, para auscultação das comunidades da autarquia. 
 

 
Evidencia* 
O Regulo Filimone Malhalela, apoia o Conselho Municipal nas consultas comunitárias, 
resolução de conflito de terra, violência baseada no género e articula com a polícia 
comunitária na prevenção do roubo de gado na autarquia. 
 
Mudanças no local de trabalho* 
Bom atendimento ao público; 
Conflitos são resolvidos pontualmente desde a criação desta autarquia. 
 

 
Evidencia* 
O Município tem resolvido vários casos de conflitos de terra, a título de exemplo, a 
Senha Paula Cossa que disputava um terreno com o senhor Alexandre Chupasse, e que 
ambos possuíam DUATs atribuídos pelo Governo antes da criação desta autarquia.  
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Cobertura através dos midias * 
Boas relações com a rádio Cascatas, que é uma rádio comunitária local, onde estes 
fazem a divulgação das realizações do Município em todas as frentes; 
Outras Mídias, (Rádio Moçambique, TVM e STV).  

 
Evidencia 
 
Programas radiofónicos e televisivos destacando-se os seguintes: 
Rádio Comunitária local 
Rádio Moçambique 
Televisão de Moçambique 
Miramar 
STV 
 
 
 
Mudanças a nível da família* 
Há mudanças significativas no que diz respeito ao género. Por exemplo, temos mulheres 
na liderança e a desenvolverem actividades em pé de igualidade com os homens; 
Com a liderança das mulheres, temos famílias a desenvolverem moralmente, 
financeiramente, socialmente e emocionalmente. 

 
Evidencia* 
Helena Eduardo Cuna, membro e Secretaria do Bairro 25 de Junho em Namaacha, 
beneficiária do Projecto de criação e expansão de patos. Também possui uma banca no 
Mercado Central de Namaacha que ajuda no sustento da família. 
 
 
Capacitação* 
Capacitação das mulheres na matéria de VBG, palestras apresentadas pelo Município em 
coordenação com a Procuradora Distrital, Gender Links e ADDC, em matérias sobre a 
divulgação da Lei de família. 
Capacitação de mulheres na gestão de negócios, através de seminários de formação 
promovidos pela Gender Links.  

 
Evidencia* 
Secretarias dos bairros de Matianine A e Ndongoene: Aida José Malate e Elisa Gabriel 
Novela, respectivamente, que  têm tido envolvimento na resolução de conflitos de terra, 
VBG e divulgação da lei da família. 
 
Mudanças em termos de atitudes* 
Verificam se mudanças, na medida em que as mulheres interessam se na legalização de 
seus terrenos, na luta pelos seus direitos e verifica se a diminuição de actos de VBG. 
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Evidencia* 
Ao nível do Gabinete de Atendimento da Mulher e da Criança, verifica se pouco afluxo de 
munícipes a participarem queixas, assim como nos bairros diminuiu se significativamente 
casos de conflitos de terra. 
 
 
 
Mudançs a nível de políticas que se verifica como resultado do trbalho dos 
Centros de Excelência  
Expansão da rede escolar, expansão da rede eléctrica, abertura de mais vias de acesso, 
abertura de furos de água, criação de mais bairros para a expansão urbana. 

 
Evidencia 
Encurtamento de distâncias pela expansão da rede escolar, melhoramento da vida dos 
munícipes pela expansão da rede eléctrica, facilidade de comunicação entre os bairros e 
escoamento de produtos do interior para o Mercado, vice ̵ versa, acesso de agua de 
qualidade nos bairros onde não chega a agua da rede e o crescimento urbano. 
 
Outras mudanças que tenha se notado como resultado do trabalho dos 
Centros de Excelência  
Saneamento do meio, licenciamento de agentes para o exercício de actividades 
económicas,  

 
Evidencia 
Pelo saneamento do meio, os munícipes vivem num ambiente são e saudável, 
melhoramento da vida dos munícipes por exercício de actividades económicas, 
crescimento do município pelo crescimento da receita. 
 
 
Lições aprendidas e Inovação* 

1. Trabalho em equipe. 
. Participação dos munícipes na resolução de conflitos, tomada de decisão, bem como na 
planificação participativa; 

2. Contacto interpessoal, reuniões populares, visita aos bairros, instituições. 
. O PCM tem acedido a audiências e que em função do assunto tem convidado as 
pessoas peritas na matéria, tem feito reuniões com munícipes de cada bairro, em 
que dependendo da agenda, tem ido na companhia de vereadores e técnicos da 
área. 
 

 
 
Aprendendo e compartilhando com outros Municípios * 
Através de trocas de experiências com Municípios de Manhiça, Monapo, Massinga, 
Vilanculos, Matola, Maputo e Santa Comba Dão em Portugal, com os quais o CMVN tem 
Memorando de entendimento. 

 
Evidencia* 
O Município de Santa Comba Dão, ajudou a este Municipio enviando duas Arquitectas 
para o lançamento do Plano de Estrutura Urbana “ PEU”; 
Nos municípios nacionais temos enviado e recebido técnicos para a troca de experiência 
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entre sectores.  
 
 
 
 
 
 
Sustentabilidade e replica* 
 
O trabalho dos centros de excelências pode ser sustentável implementando o seu 
funcionamento, bem como solicitando a troca de experiencia dos que melhor entende a 
matéria para difundir nas comunidades;  
Para replicar nos outros municípios, é necessário que se programe as trocas de 
experiencias, de forma a partilhar as opiniões;  
O meu município desencadeia este  processo de réplica através de sensibilização aos 
munícipes em reuniões populares ou junto aos líderes comunitários para difundirem a 
informação. 

 
 
 
4. O PROTOCOLO DA SADC E A AGENDA POS 2015   
 

1. Escreva – 28 metas do Protocolo* 
 

Até 2015, gostaria:  
• Ver cumprido o dever de igualdade e equilíbrio de género nas instituições e em todos 

os sectores públicos; 
• Ver cumprido a necessidade de 50% das posições de tomada de decisão sejam 

assumidos por mulheres; 
• Ver aprovadas as Leis que promovam o acesso igual e a retenção em todos os níveis 

de ensino; 
• Ver garantida a participação igual das mulheres e homens na implementação das 

políticas económicas; 
• Ver implementadas as políticas e programas de redução de taxas de mortalidade 

materna e o acesso a serviços de saúde sexual reprodutiva de qualidade; 
• Ver implementada a representação igual das mulheres nos processos de resolução 

de conflitos e construção da paz, e integração do género na resolução de conflitos na 
região; 
 

 
 

Adicione 

 
Gostaria de ver todos os  conteúdos previstos no Protocolo da SADC cumpridos na sua 
integra, porque trazem mudança positiva para as comunidades.  
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O Protocolo da SADC acautelou todos os aspectos mais importantes, acredito que nada foi 
esquecido. 
 
 

Na escala de 1 a 10 mencione o valor chave do Protocolo da SADC no seu trabalho: * 

1. Providenciar metas e indicadores para medir o progresso em relação a 
consolidação da igualdade de género. Nota 9 

2. Como ferramenta que exige um plano de acção orçamentado e orçamentação na 
óptica de género. Nota 10 

3. Fazendo “lobby” para a reforma constitucional. Nota 9 
4. Fazendo “lobby” para a reforma das políticas. Nota 9 
5. Fazendo “lobby” para reforma legislativa. Nota 10  
6. Educação Publica e disseminação de assuntos sobre igualdade de género. Nota 

10 
7. Exigindo a prestação de contas aos governantes. Nota 10  
8. Mobilizando comunidades. Nota 10 
9. Revitalizando o movimento das mulheres. Nota 9  
10. Exigindo cobertura dos assuntos de género pelos Mídias. Nota 10 

 
 
 
 

POR UM MUNICIPIO INTEGRO, LIMPO, SEGURO E PROSPERO 
 
 

MUITO ORBIGADO 


