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CONSELHO MUNICIPAL DE NAMPULA 

 
PLANO DE ACÇÃO DO GENÉRO E DE COMBATE A VIOLÊNCIA COM BASE NO GÉNERO NO MUNICÍPIO DE NAMPULA 

 

 

PLANO DE ACÇÃO DO GENERO E DE COMBATE A VIOLENCIA COM BASE NO GENERO NO 
MUNICIPIO DE NAMPULA 

 
OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 

SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT

O  

POLÍTICA DO GENERO       
Aumentar o 
conhecimento do 
município sobre os 
dispositivos 
nacionais, regionais 

e internacionais que 
abordam as 
questões do género 
especialmente o 
protocolo da SADC 
sobre o género de 
desenvolvimento e a 
Política Nacional do 
Género. 

Desde a 
instalação dos 
órgãos 
autárquicos e a 
assinatura do 
memorando, o  
Município de 
Nampula está a 
envidar esforços 
no sentido de 
privilegiar as 
mulheres nos 
cargos de chefia e 
confiança nas 
suas unidades 
orgânicas 
(Departamentos, 

Leis e políticas 
acompanhadas de 
campanhas públicas 
de sensibilização para 
demonstrar a ligação 

entre a participação 
igual de homens e 
mulheres na 
democracia, boa 
governação e 
participação pública. 

15 Reuniões, 
sendo 3 com os 
funcionários, 12 
com munícipes 
nos Bairros do  

Município de 
Nampula e 12 
palestras nos 
mercados. 

 

Realizar  3 
reuniões 
(Planificação, 
Balanço e 
balanço anual) 

com os 
trabalhadores e  
os munícipes 
em todos os 
Bairros e 
Mercados. 
Recorrendo a 
presidência 
aberta, 
encontros com 

diversos 
extractos 
sociais,  

Potenciados 
15000 munícipes 
e 50 
trabalhadores do 
município da 

Cidade de 
Nampula em 
conhecimento 
sobre os 
instrumentos 
legais da SADC 
sobre a 
participação igual 
de homens e 
mulheres na 

democracia, boa 
governação e 
participação 

Gabinete do 
Presidente, 
Pelouro da Saude, 
Mulher e Acção 
Social  e 

comissões da 
assembleia 
Municipal, pontos 
focais em parceria 
com Direção da 
Cidade da Mulher 
e Acção Social, 
Gabinete de 
Atendimento da 
Mulher e 

Associações Afins. 

Maio a 
Dezembro 
de 2015 

------ 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

Vereações e 
Chefia dos PAM’s 

miobilização da 
população sobre 
politica de 
genero 

pública. 

Criar uma política do 

género no município 
e o plano de sua 
implementação. 

Foi criado o 
Pelouro de 
Saúde, Mulher e 
Acção Social, o 
qual é 
responsável pela 
promoção da 
mulher e 
participação 
activa na tomada 
decisões quer ao 
nível institucional 
como nas 
diversas 
organizações 
comunitárias 
 

- Existência de leis e 

políticas que 
permitam a 
participação igual de 
homens e mulheres. - 
- formados pontos 
focais e comités de 
gestão,  

Elaborado o 

Plano de 

Acção, 
alinhada a lei 

contra a 
violência 

doméstica  

Capacitar 12 

pontos focais 

e comités de 
gestão. 

Coordenar 
com Direção da 

Cidade da 
Mulher e Acção 

Social, a 

justiça, 
Gabinete de 

atendimento e 
Associações 

afins. 

Integrado o 

género no 

Municipio, 
melhorada a 

percepção sobre 
os assuntos de 

genero.  
Capacitados 12 

pontos focais 

em materia de 
genero   

Pelouro da Saude, 

Mulher e Acção 
Social  , Pontos 

focais, 

Responsáveis dos 

Sectores da 

Planificação e 

Recursos 

Humanos 

Ate 30 de 
Julho  de 
2015 

20.000,
00 

Dar aos assuntos 

do género uma 

grande 
importância 

política e um 
defensor político.  

 

Ao nível das 

lideranças 

comunitárias e a 
dos Centros de 

Alfabetização e 
Educação de 

Adultos que na 

sua maioria são 
frequentados por 

mulheres, são 
veiculadas 

mensagens de 

prevenção e 

 - Realização de 

2 seminários 

Municipais e 2 
visitas de 

trocas de 
experiencia 

com os 

Municipios de 
Catandica e 

Namaacha 
sobre 

igualdade de 

genero 

- Dinamizar as 

questões de 

género ao 
nível da 

comunidade 
- Promover a 

troca de 

experiência 
dos 

vereadores 
Membros da 

Assembleia e 

chefes de 

- Melhorada a 

compreensão 

sobre as 
questões de 

género ao nível 
da comunidade 

- Sensibilizados 

e aumentadas 
as competências 

dos vereadores 
e chefes de 

sectores em 

matéria do 

- Pelouro da 

Saude, Mulher e 

Acção Social e 
Actividades 

Económicas 
- comissões da 

assembleia 

municipal  

De Maio 
a 
Dezembr
o de 
2015 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

combate contra 

a violência 
doméstica  

 sectores com 

outros 
municípios. 

gênero. 

GOVERNAÇÃO 
Representação 
Aumentar a 
representação de 
mulheres vereadoras 
nas próximas eleições 
para assegurar que o 
alvo do protocolo da 
SADC de 50% de 
mulheres na 
governação local seja 
alcançada até 2015. 

Actualmente, 
existe 01 mulher 
na vereação, 03 
na Direcção dos 
Departamentos, 
02 na Chefia dos 
PAM’s e 02 
Secretárias.  

Garantir que pelo menos 
50 por cento dos cargos 
de tomada de decisão 
em todos os sectores 
públicos e privados são 
ocupados por mulheres, 
inclusive através da 
utilização de medidas de 
acção 

50% de 

vereadores 

homens e 50% 
vereadoras 

mulheres 

Fortalecer a 

capacidade de 

vereadores 
existentes 

para 
responder as 

necessidades 

das suas 
vereações e 

dos Munícipes 
sobre 

assuntos de 
genero e 

governação 

local 

Ponteciados 4 

vereadores e 

melhorado o 
desempenho 

dentro do 
Municipio sobre 

o genero e 

governação local 

Conselho 

Municipal 

Actividad
e a 
permane
nte 

 

Assegurar de que 

as mulheres 

encontrem-se 
igualmente 

representadas nas 
posições de 

tomada de decisão 
no município. 

 

A proporção de 
mulheres em 
lugares de 
liderança no 
município é 
menor.  

Adoptar medidas  

específicas, políticas  
estratégias e 

programas para 

garantir que as 
mulheres participem 

efectivamente  
através de formação 

e capacitação em 
género e liderança. 

Mulheres 

representadas 

nas posições 
de tomada de 

decisão  

Promover 

capacitações 

para as 
mulheres, 

desponibilidad
e bolsas de 

estudos para 
diferentes 

níveis. 

Potenciadas as 

mulheres e 

enquadradas 
aos cargos de 

direção ou 
chefia.  

Planificação em 

coordenação 

com Recursos 
humanosector 

da contabilidade 
e Assembleia 

Municipal 

Acção 
permane
nte 

 

Educar a 

comunidade e 
chamar atenção 

acerca da 

Embora não ter 
sido alcançada a 
equidade do 
género, constitui 

Medidas legislativas 

e campanhas 
públicas de 

sensibilização para 

Envolvidos 

5000  
municipes nas 

palestras e 

Realizar 

Palestras em 
todos os 

bairros do 

Consciencializad

as  as estruturas 
locais e a 

comunidade 

Presidente e 

vereadores do 
conselho 

municipal, 

Acção 

permane
nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

importância da 

representação 
igual de homens e 

mulheres no 
governo local. 

 

sempre desafio 
desta instituição 
e das 
organizações que 
trabalham em 
parceria com o 
CMN, a 
participação de 
homens e 
mulheres. Em 
2013, foi criado o 
Núcleo de 
Género e 
Combate ao HIV, 
composto por 07 
pessoas 

enfatizar de que 
Representação e 
participação das 

mulheres é uma 
componente 

importante da 
democracia e boa 

governação. 

campanhas 

sobre a 
importância de 

igualidade do 
gênero 

Municipio 

sobre a 
importância 

de igualidade 
do género. 

para a 

participação de 
mulheres no 

governo local. 

comunidade e 

lideres 
comunitarios e 

religiosos. 

Participação Política 
Empoderar as 

mulheres 

vereadoras para 
advogar para a 

igualidade de 
género.  

Já se fez o 
levantamento 
das 
habilidades/capa
cidades destes? 

Políticas, estratégias 

e programas para 
criar capacidades 

das mulheres a 

participação efectiva 
através de 

formações e 
capacitações em 

liderança e género 

Adquiridos 

pacotes de 

capacitação as 
vereadoras 

para advogar 
para a 

igualidade de 
genero 

Promover 

capacitações 

de Liderança e 
genero em 

coordenação 
com a Rede 

Moçambicana 
de Mulheres 

Autarcas 

Reunidos e 

melhorados os 

requisitos 
necesssários 

para  a 
participação das 

vereadoras bem 
como das 

mulheres 

membros da 
assembleia  no 

processo 
decisório. 

Município em 

coordenação 

com ANAMM e 
Rede de 

Mulheres 
Autarcas. 

Março a 

Dezembr

o de 
2015 

 

Empoderar os 

homens em 
questões do 

género e mobilizar 

O núcleo atrás 
referenciado, era 
constituído por 
homens e 

Assegurar a 

inclusão dos 
homens em todas 

as actividades 

Orientado um 

seminário e 6 
reuniões nos 

bairros sobre 

Promover 

capacitações 
semestrais de 

assuntos 

Reunidos os 
requisitos 
necessários e 
consciencializados 

Vereação de 

administração  
gabinete da 

Presidente e  

Actividad

e 
permane

nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

o seu apoio. mulheres, o qual 
beneficiou-se de 
capacitações em 
matérias de 
género e HIV e 
realizou 
campanhas de 
sensibilização ao 
nível dos PAM’s, 
que culminou 
com a realização 
das feiras da 
mulher e da 
Saúde, com 
envolvimento da 
comunidade. 

relativas ao género, 

incluindo na 
mobilização 

comunitária. 
 

 

 
 

 

liderança em 

questões de 
género.  

 

ligados ao 

gênero a 
todos chefes 

de sectores. 
 

os chefes de 
sectores para a 
execução correcta 
de actividades 
relativas ao 

gênero. 

Assuntos Sociais 

e Recursos 
Humanos 

Participação Pública 
Assegurar que as 

mulheres e 

homens 
participem de 

forma igual nos 
assuntos do 

governo local e 
comunitários. 

Ao nível dos 
Conselhos 
Comunitários, 
estão 
representadas 
cerca de 35% 
mulheres. 

Garantir que pelo 

menos 50 por cento 

dos cargos de 
tomada de decisão 

em todos os 
sectores públicos e 

privados são 
ocupados por 

mulheres. 

 

Criado o 

Forum de 

participação e 
consulta 

Municipal 
constituído por 

50 pessoas, 25 
mulheres e 25 

Homens 

Promovidas 7 
mulheres para 

cargo de chefia 
e direcção no 

Município  

Municiar e 

responsabilizar 

as mulheres 
da metade de 

cargos de 
chefia nas 

instituições e 
foruns em 

matéria do 

género 

Assegurada a 

participação de 

mulheres nos 
cargos de 

tomada de 
decisão, quer no 

nível internênio 
no Município, 

quer nas 

Comunidades. 

Município em 

coordenação 

com a ANAMM e 
liderança 

comunitária. 

Actividad

e 

Permane
nte 

 

PLANIFICAÇÃO 
Assegurar que as 
mulheres sejam 

Os grupos de 
Consultivos dos 

Garantir a Realizadas 12 
reuniões com 

Realizar 
reuniões com 

Melhorada a 
qualidade dos 

Gabinete do 
Presidente, 

Março a 
Dezembr
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

consultadas acerca 

das suas 
necessidades 

quando se 
elaboram os 

planos do 

município. 

18 Bairros da 
Autarquia são 
compostos por 
homens e 
mulheres e as 
actividades que 
constam do 
Plano e 
Orçamento do 
Município 
resultam da 
votação destes 
grupos.   

participação igual 

de mulheres e 

homens na 

formulação e 

implementação de 

políticas 

económicas.  

 

 

os extractos 

sociais para a 
auscultação 

das suas 
preocupações 

e 

determinação 
de prioridades 

para o plano 
quinquenal o 

PESOM do 

Município, bem 
como para a 

elaboração de 
diversos 

projectos de 
grande 

envergadura  

os extractos 

sociais 
(homens, 

mulheres) no 
processo de 

elaboração do 

Plano 
Quinquenal e 

Plano 
Económico e 

Social do 

Município. 

serviços 

prestados pelo 
Municipio e das 

condições de 
vida dos 

munïcipes 

Pelouro da 

Saude, Mulher e 
Acção Social e a 

comunidade  

o de 

2015 

INTEGRAÇÃO DO GÉNERO NOS PROGRAMAS EXISTENTES 
Desenvolvimento Económico Local – Economia e criação de emprego 
Garantir apoio 

sensível ao género 
ao sector informal  

O município é 
sensível as 
questões de 
género no sector 
informal, pois, no 
âmbito do 
financiamento de 
iniciativas 
empreendedoras 
locais, incentiva 
e privilegia as 
camadas e 
associações 
juvenis, mulheres 

Sector Formal e 
informal: Adoptar 
políticas e aprovar leis 

que garantam a 
igualdade de acesso, 
benefícios e 
oportunidades para 
mulheres e homens 
no comércio e 
empreendedorismo, 
tendo em conta a 
contribuição das 
mulheres nos 
sectores formal e 
informal. 

.- Numero de 
mulheres e 
homens 

empoderados, 
- nível de 
inclusão das 
mulheres e 
homens no 
processo de 
desenvolvimento 
economico 

Sensibilizar as 

mulheres para  
criação de 

associações, 

construído e 
apetrechado o 

centro de 
formação da 

mulher de 

Nampula pelo 
Conselho 

Municipal; 
Angariar 

fundos aos 

Formadas em 

corte e costura 
mais 80 

mulheres e 

monitoradas as 
actividades 

depois da 
formação. 

- Garantido 

financiamento 
tanto a 

mulheres como 
homens atraves 

do FDD 

Pelouro da 

Saude, Mulher e 
Acção Social e 

de 

Administração, 
Economia e 

Finançase 
doadores 

Acção 

permane
nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

e homens. doadores e 

outras 
organizações 

nacionais e 
internacionais; 

e financiadas 

as actividades 
dos cursos de 

corte e 
costura. 

Assegurar que as 
mulheres e 
homens tenham o 
acesso igual as 
novas tecnologias 
para melhorar a 
efeciencia dos 
seus 
empriendimentos. 

As iniciativas 

empreendedoras 
individuais e das 

associações 
agrícolas do 

município, tem 

vindo a 
beneficia-se de 

treinamento/cap
acitações em 

novas 

tecnologias de 
cultivo de batata 

doce de polpa 
alaranjada. 

Por outro lado, 
são promovidos 

cursos de 

capacitação de 
curta duração 

aos homens e 
mulheres em 

gestão de 

negócios.    

Assegurar que as 

mulheres e homens 
tenham acesso a 

tecnologia 
moderna, 

apropriada, 

acessível; e 
serviços de apoio. 

Formadas e 

sensibilizadas 
50 mulheres 

empreendedor
as em 

tecnologia 

moderna. 

Formação de 

50 
mulheres 

empreendoras 
para aderirem 

as tecnologia 

modernas que 
asseguram o 

desenvolvimen
tos dos seus 

projectos, 

como a 
abertura de 

contas 
bancárias bem 

como a 
criação de 

facilidades de 

pagamentos 
aos utentes 

dos seus 
serviços, como 

POS. 

Formadas 50 

mulheres em 
matéria de 

empreendedoris
mo; 

Assegurado o 

desenvolvimento 
dos seus 

projectos 
Popularização; 

Abertas as 

contas e criadas 
facilidades aos 

seus utentes; 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vereação de 

actividades 
economicas e 

assuntos sociais, 
e outros 

parceiros, 

agentes 
bancarios e 

Autoridade 
tributaria 

Março a 

Dezembr
o de 

2015 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

INFRAESTRUTURAS     
Habitação     

Assegurar que as 
mulheres tenham 

direitos iguais no 
acesso a terra. 

 

O CMN tem 
vindo a atribuir 
parcelas de 
terrenos 
mediante os 
pedidos 
formulados por 
homens e 
mulheres. 

Colectar analisar 
a informação, que 

irá servir de 
referência para 

medir o progresso 

em função do alvo. 
 

Garantida  a 
distribução de 

talhões para 
homens, 

mulheres e 

jovens  

Parcelar 100 
talhões no 

bairro Kape – 
kape, para 

jovens, 

homens e 
mulheres.   

Assegurado 
direito do uso e 

aproveitamento 
de terra aos 

munícipes da 

Cidade; 
Assegurada a 

distribuição de 
talhões em 50% 

para Mulheres  

Vereação de 
Construção, 

Urbanização e 
Meio Ambiente 

Acção 
permane

nte 

 

Electricidade, água e saneamento     
Assegurar que as 

mulheres 

afectadas pela 
deficiente oferta 

dos serviços 
básicos tenham 

oportunidade de 

acesso a estes 
serviços. 

 

Em parceria com 
as empresas 
EDM e FIPAG, o 
CMN tem vindo a 
expandir as 
redes de 
electricidade e 
água aos novos 
bairros 
residenciais por 
forma a 
aproximar cada 
vez mais aos 
cidadãos. 

Leis e Políticas: 

rever, alterar ou 
revogar todas as 
políticas e leis 
que determinam 
se a mulher deve 
ou não ter 
acesso, controlo e 
beneficios sobre 
os recursos 
produtivos. 

Especialmente em 
função de: 

água e direitos de 
propriedade. 

Inquérito sobre 

a oferta de 

services 
básicos para 

mulheres. 

Melhorar a 

prestação dos 

serviços;  
Expandir a 

rede de 
abastecimento 

de agua e de 

energia  

Redução do 

índice de 

violência 
domestica; 

Redução do 
índice de 

criminalidade; 

Melhoramento 
do saneamento 

do meio em 
todos os 12 

bairros do 

municipio 

Vereação de 

construção e 

urbanização em 
coordenação 

com a EDM e 
FIPAG 

Actividad

e 

permane
nte 

 

SAÚDE     
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

Assegurar que as 

unidades 
sanitárias sejam 

de fácil acesso as 
mulheres. 

Quantos postos 
móveis existem 
actualmente?Que 
comunidades 
estes postos 
servem? 

Adoptar e 

implementar 

quadros legais, 

políticas, 

programas e 

serviços para 

melhorar os 

cuidados de 

saúde acessíveis, 

apropriados e de 

qualidade 

sensíveis ao 

género. 

Mobilizadas as 

populações 
para aderirem 

aos serviços de 
saúde, 

promoção de 

programas de 
vacinação e de 

pulverização. 

Fazer Lobby e 

advogacia 
para criação 

de mais 
unidade 

sanitária;  

Valorizados os 

serviços 
sanitários; 

Melhorado o 
nível de 

aderencia assim 

como 
acessibilidade 

dos mesmos; 
identificado o 

espaço para a 

construção do 
centro de saúde. 

Gabinete do 

Presidente e 
Vereação dos 

Assuntos 
Sociais, SDSMAS  

Actividad

e 
permene

nte 

 

HIV/SIDA E CUIDADOS DOMICILARES     
Prevenção      
Estabelecer a 

dimensão do 

género do 
HIV/SIDA e 

chamar atenção 
da doença no 

município. 

O Municípo tem 

dados 

desagregados 
por sexo  sobre o 

HIV/SIDA? 

Colectar analisar 

a informação, 

que irá server de 
referência para 

medir o progresso 
em função do alvo. 

Elevado o nivel 

de consciencia 

sobre a 
existencia da 

doença e 
abordadas 

abertamente 
as questões de 

genero e 

HIV/SIDA no 
Municipio. 

Sinsibilizar os 

munícipes 

sobre a 
pandemia de 

HIV Sida, 
mostrando os 

métodos 
apropriados 

para a 

prevenção. 

Sensibilizados os 

Munícipes sobre 

a pandemia do 
HIV/SIDA no 

Município; 
Reduzido o  

índice de 
seroprevalencia 

na comunidade; 

Maior 
abrangência da 

comunicadade 
em questões de 

prevenção. 

Pelouro da 

Saude, Mulher e 

Acção Social, 
SDSMAS, 

Associações, 
Pontos Focais, 

Gabinete de 
atendimento a 

mulher.  

Acção 

permane

net. 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

Liderar uma 
campanha de 
prevenção com 
base no género. 

As campanhas de 
prevenção 
enfatizam a 
diferença das 
relações de 
poder entre 
homens e 
mulheres? 

Desenvolver 
estrátegias 
sensíveis ao 
género para 
evitar novas 
infecções. 

Realizadas 20 

palestas sobre 
o HIV/Sida, 

tabagismo, em 
coordenação 

com a saúde 

nos mercados 
municipais.  

Sensibilização 

dos munícipes 
através de 

palestras, uso 
da radio 

comunitária 

em linguas 
locais sobre a 

doença 
HIV/Sida e 

tabagismo. 

Realizar 
campanhas 

porta a porta. 

Colocadas 

placas de “No 
Smoking” nos 

estabelecimento
s comerciais e 

aumentado o 

número de 
paciente de 

TARV. 
Elevada a 

consciencia dos 

Municipes sobre 
a prevenção do 

HIV/SIDA e 
outras doenças 

endemicas.  

Pelouro da 

Saude, Mulher e 
Acção Social, 

SDSMAS, 
comunidade, 

radio 

comunitaria, 
associação de 

base 
comunitária e 

Planificação 

Acção 

permane
nte 

 

Sensibilizar as 
pessoas pelo facto 

de haver grandes 
probabilidades de 

contração de 

HIV/SIDA como 
resultado de 

violação sexual. 

Existem 
campanhas 
municipais que 
evidenciam a 
ligação entre a 
violência com 
base no género e 
o HIV/SIDA. 

- Violência sexual 

-Luta contra a 

propagação do 

HIV sida 

- Realizadas 
palestras nos 

mercados, 
promovidos 

pela 

organização da 
mulher, 

algumas 
associações em 

coordenação 
com o 

Município. 

Realizar 
campanhas de 

sensibilização 
nos Bairros, 

Escolas, 

Mercados e 
Igrejas sobre 

a ligação entre 
o Hiv/Sida e a 

Violência 
baseada no 

gênero. 

20000 
muniícipes 

abrangidos e 
consciencvializa

dos sobre o 

HIV/Sida ligado 
á violência 

baseada no 
gênero. 

Todas as 
Vereações 

municipais, sob 
monitoria da 

área de 

Assuntos sociais, 
SDSMAS, 

educacação, 
Orgão da Justiça 

Acção 
permane

nte 

 

Educar e 
sensibilizar as 

mulheres da 

necessidade de se 
dirrecionarem ao 

posto de saúde 

Os kit para 
tratamento de 
prevenção pós 
violência existem 
nas unidades 
sanitárias? 

Existência dos kit  
para tratamento de 

prevenção pós 

violência nos 
postos de saúde 

para reduzir o risco 

Existência dos 
Kits nas 

unidades 

sanitárias , 
gabinetes de 

atendimentos a 

Adquir kits em 
coordenação 

com a área da 

Saúde para o 
tratamento 

após violência, 

Reduzida a 
contracepção do 

HIV na Cidade 

 
 

Município em 
coordenação 

com a área da 

Saúde. 

permane
nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

quando forem 

violentadas para 
tratamentos 

preventivos de 
emergência. 

 Onde pode ser 
encontrado?  

de contracepção do 

HIV. 
 

mulher nas 

escolas e locais 
de 

aglomeração 
populacional 

de forma a 

reduzir a 
contracepçao 

do HIV. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE GÉNERO      
PROJECTO  - ACABAR COM A VIOLÊNCIA COM BASE NO GÉNERO 
Prevenção 
Contribuir para a 

meta do Protocolo 

da SADC sobre 
género e 

desenvolvimento 
de reduzir a 

violência com base 

no género para 
50%  

Quais são as 
estatísticas 
actuais sobre 
VBG no 
município? 

Colectar analisar a 

informação, que irá 

servir de referência 
para medir o 

progresso em 
função do alvo. 

Elaborado  
um relatório 
de analise da 
situação 

Levantament
o das 
estatísticas 
nos Bairros 
do Município. 

Elaborado o 
relatório da 
análise 
situacional 
reflectindo a 
realidade dos 
índices de VBG 

Vereaçao de 
Assuntos 
sociais, 
SDSMAS, 
Planificação  

Trimestr
al 

 

Resposta     
Implementar 
acções efectivas 

na resposta a VBG 
no município. 

 

O Município tem 
ruas iluminadas? 

Policia Acessível, 
efectiva e 

responsiva, 
cuidados de saúde 

pós trauma, 

assistência social e 
outros serviços 

para abordar a 
VBG.  

Melhorada a 
qualidade de 

iluminação 
pública, 

desponibilizaça

o de linha de 
denüncia e 

viatura para a 
policia 

municipal. 

Prestar 
serviços 

sociais de 
qualidade 

sobre a VBG e 

garantir a 
iluminação 

pública em 
coordenação 

com a EDM; 

Visitas 
domiciliares, 

acompanhame
nto psico-

social e 

Divulgada a 
linha verde e 

locais de 
atendimento,  

acrescido o 

número de 
denúncias de 

casos de VBG, 
Fortificada a 

segurança na 

transitabilidade 
dos utentes na 

via públia  
melhorada a 

asistência pela 

Polícia Municipal 
e EDM, Gabinete 

de atendimento 
a mulher, 

SDSMAS, Polícia. 

Acção 
Permane

nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

reabilitação 

das vitimas, 
encaminhame

ntos das 
vitimas a 

outros 

serviços, criar 
e divulgar a 

linha verde de 
denúncia. 

polícia aos 

vítimas de VBG 

A esquadra de 
policia esta 
equipada 
(gabinete 
privado de 
atendimento, 
oficiais mulheres, 
etc) para lidar 
com casos de 
VBG? 

Prover serviços 

especializados, 
incluindo 

mecanismos de 
apoio para as 

sobreviventes de 

VBG. 

Existência de 1 

Gabinete 
Distrital da 

PRM da 
violência 

doméstica e 

liderada por 1 
mulher que 

trabalha em 
estrita ligação 

com os 

Assuntos 
sociais e policia 

do Município. 

Continuar a 

prover 
serviços 

especializados, 
incluíndo 

mecanismos 

de apoio para 
as 

sobreviventes 
de VBG 

Melhorados os 

serviços do 
Gabinete 

Distrital de 
Combate á 

violência 

doméstica. 

Pelouro da 

Saude, Mulher e 
Acção Social, 

policia municipal 
e Gabinete da 

PRM 

Acção 

Permane
nte 

 

Apoio 
Implementar um 

plano de acção 
para apoiar as 

sobreviventes da 

VBG 

Quantos lugares 
com serviços de 
cuidados e 
segurança para 
as vítimas de 
VBG existem nos 
municípios? 

Prover serviços 

especializados, 
incluindo 

mecanismos de 

apoio para as 
sobreviventes de 

VBG. 

Melhorados os 

serviços do 
gabinete de 

atendimento 

contra 
violência  

Mobilizar e 

desponibilizar 
meios e 

mecanismos 

de 
aconselhamen

to das vitimas 
de VBG  

Melhoradas as 

condições de 
atendimento as 

vitimas de VBG 

Município em 

coordenação 
com a PRM, 

SDSMAS, 

Associações e 
Gabinete de 

atendimento a 
mulher 

permane

nte 
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OBJECTIVO 
ESTRATÉGICO 

PONTO DE 

PARTIDA 

ALVOS DO 

PROTOCOLO DA 
SADC - 2015 

INDICADORES ACÇÕES RESULTADOS  QUEM  QUAND

O 

ORÇA

MENT
O  

Alocação de orçamento     
Assegurar que o 
município 

disponibilize uma 

verba e recursos 
para abordar a 

VBG 

Existe uma linha 
do orçamento 
para abordar  
VBG no 
município?  

Redução do 
impacto da VBG 

Melhorada o 
atendimento 

as vitimas de 

VBG 

- Responder 
imediatamente 

as questões 

de VBG (linha 
verde, Kits do 

primeiro 
socorro, etc) 

- Reduzido  o 
índice da VBG 

- reduzido o 

impacto da VBG 

Municipio e PRM Permane
nte 

 

Monitoria e avaliação     
Assegurar que os 

esforços para 
abordar a VBG 

sejam 
monitorados e 

avaliados 

 Colectar analisar a 

informação, que irá 
server de referência 

para medir o 
progresso em 

função do alvo. 

Realizadas 

reuniões 
anuais. 

Assegurar a 

realização de 
4 reuniões 

trimestrais de 
balanço e 

mensais de 
análise da 

situação de 

violência no 
Município. 

Garantida a 

avaliação 
periódica e o 

progresso da 
VBG na Cidade. 

Município, 

Repartição 
Distrital de 

Assuntos Sociais 
e PRM. 

Acção 

permane
nte. 

 

 

 Das diversas actividades aqui propostas, algumas fazem parte do plano económico e social Município de Nampula, 
vêm plasmadas no plano de actividades de 2015 e de forma gradual vai se inserir as restantes, visto que o Plano 
quinquenal contempla todas asa actividades e o mesmo foi aprovado pela Assembleia Municipal de Nampula. 
 

Nampula, aos 21 de Abril de 2015 

 

 

       A DIRECTORA EXECUTIVA                                                            O PRESIDENTE  

             PAÍSES LUSÓFONOS                                                    

                  _____________                                                                      _____________________ 
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