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Sinopse 

 

Província Nampula 

Distrito Cidade de Nampula 

Categoria B 

Superfície 404 km2 (ANAMM, 2009) 

População 588.669 (INE, 2013) 

Fem 291.473 (49.5%) 

Masc 297.197 (50.5%) 

Dens. Populac 1.457.1 hab/km2  (INE 
2013) 

 

1.414.3 hab/Km2 (2007, INE) 

Taxa de cresc. 
Populacional 

2.4%, ANAMM 2013 

Nº de unidades 
administrativas 

6 postos administrativos 
18 bairros 
121 unidades comunais 

 

O Município de Nampula, localiza-se na zona central da Província de Nampula e ocupa uma 

área de cerca de 404Km². O mesmo alberga uma população de 588.669 Habitantes, dos quais 

297.197 Homens e 291.473 Mulheres, correspondendo a uma densidade populacional de 

1.457.1 Hab/Km².  

Ela situa-se aproximadamente no centro do espaço geofr+afico do distrito que leva o mesmo 

nome (Distrito de Nampula), um pouco deslcado para NE. De Este para Oeste tem uma 

extensão de 24.5km, entre os meiridianos de 39º23´28´  e 39º10´00´Este. No sentido Norte-

Sul estende-se por 20.25km, desde a barragem do rio Monapo a uma latitude de 

15º01´35´Sul até o riacho Muepelume, no paralelo 15º13´15´Sul. 

Localizada no entrancamento da via féreea de Nacala com os eixos rodoviários que da 

provincia da Zambézia e do litoral demandam o norte e o interior, o município de Nampula é 

atravessado pelo “Corredor do Desenvolvimento de Nacala (CDN)”, constituído pelos eixos 

ferro-rodoviários que ligam o litoral (porto de Nacala) e o interior do País com a República do 

Malawi. Também é cruzado pelo eixo rodoviário centro-nordeste, vital para o desenvolvimento 

a norte do Rio Zambeze e que, a partir daqui, se ramifica para norte (provnicia de Cabo 

Delgado), para Ocidente (Pronncia do Niassa) e para Oriente (Litoral). É esta localização que 
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lhe confere o papel de centro económico e de ligação de todo o território a norte do rio 

Zambeze e, pelo que se lhe ajusta o título “capital do norte”. 

Administrativamente, o Município de Nampula está dividido em 18 bairros em 6 postos 

administrativos: 

Posto Adminstrativo Municipal Bairro 

1.Central 1. Bombeiros 

2. Limoeiros 

3. 25 de Setembro 

4. Liberdade 

5. 1 de Maio 

6. Militar 

2.Muatala 7. Muatala 

8. Mutauanha 

3.Muhala 9. Muhala 

10. Muahivire 

11. Namutequeliua 

4.Namicopo 12. Namicopo 

13. Mutava  Rex 

5.Napipine 14. Napipine 

15. Carrupeia 

6.Natikiri 16. Natikiri 

17. Murrapaniua  

18. Marrere 

   

Elevada à categoria de vila a 19 de Dezembro de 1934  é elevada a cidade a 22 de Agosto 

1956 com a denominação “Cidade de Nampula”. Assim em 2014 celebrou os seus 58 anos de 

elevação da cidade com o lema “eu participo e Nampula brilha”. 

O Município de Nampula encontra-se no seu 1º mandato e é pela primeira que é dirigida por 

um partido da oposição cujo timoneiro é um homem como presidente do Município - o 

Presidente Mahamudo Amurane, eleito nas autárquicas de 1 de Dezembro de 2013 onde saiu 

vencedor e um compromisso forte para a inclusão e a transparência. 

Este mandato iniciou a 7 de Fevereiro de 2014 e o conselho conta com uma mulher vereadora, 

que passou da urbanização para a o pelouro institucional, desenvolvimento e cooperação. Mas 

a assembleia municipal conta com 45 membros (sendo 19 mulheres) chefiada por uma mesa 

constituída apenas por homens (um presidente, um vice-presidente e um secretário). 
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Pontos fortes 

O Município de Nampula tem se empenhado significativamente para melhoria das condições 
de vida das mulheres e crianças dos 18 bairros incentivando as mulheres chefes a tomarem 
iniciativas de candidatar-se a cargos de chefia o que já resultou que dos 88 cargos de chefia 
31 cargos é ocupada por  mulheres (35%). 
  
A mulher, no município de Nampula está a levar a cabo muitas actividades com vista ao 
desenvolvimento económico praticando comércio, agricultura e avicultura.  
Dos 114 projectos aprovadas no âmbito do PERPU, 44 pertencem a mulheres.  
 

Desafios 

Ainda que um grande esforço tem estado a ser feito para que a emancipação da mulher e 

igualdade de género seja alcançada no Município, ainda se regista um número muito inferior 

de mulheres nos cargos de tomada de decisão comparativamente ao número de homens na 

mesma posição. Entretanto, há uma tendência de melhoria de subida do número de mulheres 

pois há uma inquietação por parte dos responsáveis em atingir os números de representação 

feminina em conformidade com o previsto na constituição da República de Moçambique  

 

Resultados do cartão de pontuação 

Feita a pontuação pelo município, o seu total atingiu os 38 pontos. Assim, conclui-se que 

algumas das metas deste município ainda não satisfazem os indicadores desejados.  

 

I. QUADRO POLÍTICO 

2. GOVERNAÇÃO & REPRESENTAÇÃO 

Dos 45 membros da Assembleia Municipal (AM) apenas 19 são mulheres. Existem 10 

comissões de trabalho na AM e 2 lideradas por mulheres. Não existe o equilíbrio do género 

nas comissões pelo inferior número de mulheres membros da AM. Existe sim um equilíbrio de 

género em uma das Bancadas nomeadamente a Bancada da FRELIMO. 

A mesa da assembleia é composta por 3 homens como ilustra a tabela abaixo: 

POSIÇÃO SEXO 

Presidente da Assembleia Municipal M 

Vice-Presidente da Assembleia 

Municipal 

M 

Secretário da Assembleia. M 
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O Conselho é composto por 11 membros, dos quais 1 é mulher. 

POSIÇÃO M F 

Presidente do Conselho Municipal X  

Vereação Institucional, Desenvolvimento e Cooperação  X 

Vereação de Finanças, Planificação e Património X  

Vereação de Urbanização, Gestão da Terra e Meio Ambiente X  

Vereação da Saúde, Mulher e Acção Social X  

Vereação de Promoção Económica e Gestão de Mercados e Feiras X  

Vereação de Manutenção de Obras e Saneamento X  

Vereação de Educação e Organizações Sociais X  

Vereação de Salubridade, Higiene e Gestão Funerária X  

Vereação de Transportes, Comunicação e Trânsito X  

Vereação da Polícia e Fiscalização Municipal X  

 

2.2 PARTICIPAÇÃO 

No decurso dos trabalhos da Assembleia Municipal há participação significativa tanto de 

homens como de mulheres nas sessões da AM. As divisões segundo consta, não são avaliadas 

em função do sexo dos membros da assembleia mas por relevância dos pontos apresentados 

nas sessões de trabalho. As actas e os relatórios das comissões reflectem a participação activa 

e significativa das mulheres nas sessões de trabalho.  

2.3 PLANIFICAÇÃO 

A planificação é feita em conjunto, esta não é direccionada ao equilíbrio de género e não 

existem indicadores explícitos de género nos planos municipais. A metodologia seguida peo 

município para a elaboração do plano anual é o orçamento participativo. Aqui, no momento 

de proposta das prioridades as mulheres fazem propostas explicitas delas e são tomadas em 

consideração. Em 2014 dos 10 projectos saídos do orçamento participativo 4 foram propostas 

por mulheres e neste ano vão ser executados (4 furos de água em dois Bairros,  250 carteiras 

para 2 escolas e construção de 2 salas de aulas). Há indicação de que os assuntos do género 

são tratados pela vereação da saúde, mulher e acção social, mas o plano de actividade desta 

vereação não menciona explicitamente todos os seus dados desagregados por sexo. 

A filosofia de participação e consulta comunitária no processo de desenvolvimento local 

desempenha funções cada vez mais importantes na prestação de serviços junto das 
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comunidades. O conselho municipal entende que o desenvolvimento autárquico requer um 

trabalho de planificação e mecanismos apropriados de consulta participativa para harmonizar 

as acções previstas com as necessidades e prioridades locais. Nestes processos é levada a 

cabo consultas específicas com mulheres sobre os assuntos de planificação autárquica tanto 

em processos consultivos (planificação participativa) como em processos deliberativos 

(Orçamento particpativo). 

 

3. INCORPORAÇÃO DO GÉNERO 

3.1 ECONOMIA E CRIAÇÃO DE EMPREGO 

O município de Nampula não possui até a data um plano de desenvolvimento económico 

direccionado às mulheres empreendedoras, apenas, contudo existe um Serviço Municipal de 

Apoio a Micro e Pequenas empresas (SMAMPE), o qual forma mulheres e homens 

emprendedorismo. Entretanto, o mesmo tem acolhido as candidaturas das mulheres aos 

postos de trabalho e concursos públicos para o fornecimento de serviços ao conselho 

municipal e observam a acção afirmativa para este tipo de candidaturas, que observa o 

decreto 15/2010 de 24 de Maio. As candidaturas de mulheres a quaisquer tipos de actividade 

económica ou postos de trabalho no Município são tramitadas sem distinção das dos homens.  

Precisa realizar um trabalho de raiz para registar o numero de bancas, barracas e Take away´s 

administradas por mulheres- 

 

3.2 HABITAÇÃO 

As actividades de parcelamento decorrem em quase todos os bairros, em 2014 foi parcelada 

uma área com 1.077 talhões, onde na distribuição não houve nenhuma descriminação por 

sexo. 

3.3 SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS 

O município não possui dados sobre quem tem acesso aos serviços básicos. Não implicando 

com isso que o mesmo não os tenha pois o município conta com escolinhas, centro de 

formação da mulher e centros infantis.  

Em Nampula existe um centro de apoio à mulher, localizado no bairro 21 de Abril, o qual 

acolhe idosos, que muitas das vezes não tem tido acolhimento dentro da família e o número 

de mulheres é sempre maior em relação aos Homens. 

3.4 TRANSPORTES  

As mulheres são consultadas nas reuniões populares sobre a introdução de rotas de transporte 

semi-colectivo pelas artérias do Município. As mesmas têm contribuído com as sugestões para 

rotas de transportes públicos no município. 
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3.5 SAÚDE  

O Município conta com 12 unidade sanitárias sendo: 

 1 Hospital Central; 

 4 Hospitais rurais (Militar, Controle, Marrere e Psiquiátrico); 

 8 Centros de Saude (25 de Setembro, 1º de Maio, Namicopo, Namuato, Napipine, 

Niaro, Mutava Rex e Mucuache) 

 2 postos de Saúde (OTM e Posto Anexo ao Hospital Psiquiatrico) 

O Municipio conta também com 2 insituições de ensino de saúde nomeadamente a Unilurio 

e o instituto de saúde, nos quais são formados quadros de saúde, em diversas áreas. Os 

mesmos respondem pela provincia toda.  

No âmbito do melhoramento deste serviço, o Município construiu uma casa mortuária e 

montou um sistema de frio, serviço que não existia mesmo depois da reabilitação e ampliação 

do hospital. 

Ainda na área de saúde, existe um centro de reabilitação nutricional de crianças e mães 

grávidas, serviço que garantido por uma Congregação religiosa de Irmãs da Igreja Católica.   

3.6 SAÚDE AMBIENTAL 

A vereação que vela pelo saneamento do meio, a qual era dirigda dirigida por uma mulher1, 

deu maior atenção as reuniões, com munícipes, com maior destaque para gestão de conflitos 

de terra que na maior das vezes abrange mulheres. 

Outra estratégia usada é a organização de jornadas de limpeza, com maior prioridade para os 

mercados, hospital e ao longo de algumas vias de acesso que se demonstrarem. Essa 

estratégia tem sido acolhida, em quase todos sectores de trabalho, sendo que os dirigentes 

tem sensibilizados com sucessos os funcionários para o efeito. 

3.7 DESENVOLVIMETO SOCIAL 

Relativamente ao desenvolvimento social, o Município de Nampula conta com grupos culturais, 

dos quais o maior número é sempre das mulheres, os mesmos têm proporcionado muita 

alegria nas datas comemorativas e feriados, bem como nas recepções de visitas grandes 

dirigentes e, principalmente nas reuniões de Orçamento Participativo. 

Quanto ao desporto, o Município organiza financia todos os anos um campeonato Municipal, 
que envolve algumas equipas que são de fora da área municipal, um torneio quadrangular 25 
de Junho. De forma não rotineira tem organizado em coordenação com o Serviço Distrital de 
Educação, Juventude e Tecnologia outros eventos desportivos envolvendo todos os sexos, 
como é caso de Bebec que tem sido anual, basketbol, futsal, voleibol e outras modalidades. 
   
4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE GÉNERO 

                                           
1 A vereadora de Urbanização, Gestão da Terra e Meio ambiente passou para a vereação institucional 
depois de um ano de exercício.  
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O Município da Nampula tem participado e apoiado programas específicos de género em 

parceria com a Organização da Mulher Moçambicana sobretudo na área de mobilização, 

informação e propaganda. No âmbito desta parceria, foi construído a praça da mulher 

Moçambique em Março de 2014, uma infra – estrutura que simboliza a importância do papel 

desempenhado pela mulher na sociedade e no desenvolvimento do país. 

A organização da mulher tem reunido com mulheres da sociedade civil da Nampula com o 

principal objectivo de: explicar e discutir com a mulher do município da Cidade da Nampula 

sobre a importância e o papel da mulher na sociedade e a relevância da celebração de datas 

comemorativas como 8 de Março e 7 de Abril alusivas a mulher. 

Foi com base nestes encontros que o Município foi desafiado a construir um centro de 

formação da Mulher, o qual é dirigido por uma Mulher e os trabalhos orientados por uma 

mulher. Neste centro formam – se mulheres em matérias de corte e costura e desde Julho de 

2011 até 2014 foram formadas mais de 80 mulheres nesta área.      

4.2 PREVENÇÃO 

A situação de criminalidade no município é mais gritantes nos Bairros de Namicopo e Central 

Informação a colher como vereador da policia municipal (para mais detalhes) 

Não há registo de que se tenha realizado alguma auditoria dos níveis de segurança no 

Município da Cidade da Nampula, contudo ainda que se trate de uma zona denominado 

corredor pois a mesma localiza-se ao longo da estrada Nacional, há indicações de que o Cidade 

é tranquila e que o nível de prevalência de violência neste Município é consideravelmente 

baixo. Actualmente os bairros Matingane, Mudaúca, Conze e 7 de Setembro ainda estão no 

processo de expansão da rede eléctrica o que, acredita-se vai trazer maior conforto aos 

munícipes em termos de segurança no município. 

De uma forma geral, os líderes dos bairros trabalham de forma permanente com membros de 

policiamento comunitários, os quais garantem a segurança nos bairros e tem um contacto 

permanente com a Polícia Municipal e a PRM, os quais intervêm de forma imediata, caso haja 

necessidade.       

Na área da saúde e acção social, verifica-se a mobilização dos vendedores dos mercados para 

adquirir cartões de sanidade e realizar acções de combate a malária e outras doenças 

epidémicas.   

4.3 CAMPANHAS DE COSNCIENTIZAÇÃO PÚBLICA 

O município promove campanhas de sensibilização e consciencialização no que tange ao 

sanemaneto do meio e à gestão de resíduos sólidos urbanos. O Município não possui acºões 

concretas para a mobilização das mulheres para o seu envolvimento nas tarefas do combate 

ao HIV/SIDA, a pobreza, a malária, a cólera e a violência doméstica. Na área do HIV, a 

campanha visava ao incentivo principalmente dos munícipes a fazer a testagem voluntaria do 

HIV e posterior adesão ao tratamento gratuito. 
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4.4 RESPOSTA E COORDENAÇÃO 

O Município de Nampula, através da Polícia Municipal e comunitária em coordenação com a 

PRM, através de atendimento da Mulher e Criança vítima de violência doméstica, trabalham 

de forma unânime para fazer face a Violência com base no Género, em toda área municipal e 

a PRM alastra – se para o resto do distrito em condenação com a Polícia Comunitária das 

restantes localidades. 

Nas reuniões realizadas nos bairros tem se dado espaço da chefe do gabinete de atendimento 

a Mulher e Criança vítima de violência doméstica, para dar alguma informação, sobre esta má 

prática que alastra – se até a descriminação da rapariga dentro da sua própria família.          

4.5 APOIO 

O município não presta directamente apoio as vítimas de violência baseada no género esta 

actividade é de responsabilidade da PRM através do gabinete de atendimento a mulher e 

crianças vítima de violência. Dentro das instalações da PRM existe uma sala onde é atendida 

a vítima de violência e pode se necessário ser observada e auscultada. 

5. PRÁTICAS DE EMPREGO E AMBIENTE DE TRABALHO 

5.1 SELECÇÃO E RECRUTAMENTO 

As mulheres e homens empregues em tarefas iguais e posições iguais tem a mesma 

remuneração de acordo com o regulamento do funcionário e agente do estado. Entretanto, 

observa-se que apenas um número reduzido de mulheres tem se candidatado para 

determinados postos de trabalho alegadamente por serem pré-destinados para homens.  

O município ainda não está a desenvolver uma política afirmativa para incentivar as mulheres 

a candidatarem-se para as actividades que tradicionalmente são executadas por homens. 

5.2 CAPACITAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 

Os funcionários do município para além da vereadora Ivone Luís da Conceição Fanheiro 

Nhamona que beneficiou da Formação de formadores sobre género e governação local que 

teve lugar em Maputo em Março de 2013 a seguir a cimeira nacional sobre Género Justiça e 

Governação Local promovido, facilitado e financiado pela Gender Links Moçambique, alguns 

funcionários beneficiaram se uma formação que decorreu em Nampula, na qual participaram 

alguns membros da sociedade civil, que tinha como objectivo fundamental a formação de 

comités de géneros em todos os bairros municipais. 

Entretanto, os mesmos têm se beneficiado de capacitações nas áreas técnicas referentes a 

sua função. A título de exemplo, foi capacitado um topógrafo em matéria de elaboração de 

planos de pormenor e reordenamento através do uso de imagens satélites; foram capacitados 

2 funcionários em matéria de Gestão e Educação Ambiental no Município da Macia; foi 

capacitado um funcionário em Maputo em matéria de aquisições de bens do estado; foram 

capacitados 2 funcionários em Namaacha num seminário de capacitação em matéria de gestão 

do fundo de estradas; foram capacitados 6 funcionários das áreas de Actividades Económica, 
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Educação, Urbanização, Secretaria geral, Polícia Municipal e mais 5 órgãos para um exercício 

de troca de experiência no Município da Cidade de Manica. 

Segundo o plano do município, todos funcionários, ainda não desagregados por sexo, tem a 

oportunidade de progressão de carreira ainda que se observe que há mais funcionários 

masculinos que femininos ao serviço do Conselho Municipal da Nampula.   

5.3 CONDIÇÃO E AMBIENTE DE TRABALHO 

Os benefícios da licença de maternidade são regulados pelo Estatuto dos Funcionários e 

Agentes do Estado que dá a mulher 2 meses de licença e aos homens 2 dias. 

Lista dos Funcionários do Conselho municipal 

Unidade Orgânica Sector afecto                        Sexo Total 

  Masculino Feminino  

Gabinete do 

Presidente 

Presidente 01  01 

Chefe do Gabinete 01  01 

Secretaria  02 02 

Técnicos 05 04 05 

Acessores Juridicos 01 04 05 

Auxiliar de campo 01  01 

Operário 01 03 03 

Director do SMAMPE 01  01 

Total 11 13 24 

Vereação de Adm 

Finanças Patrimônio RH 

Vereador 01  01 

Chefe do Sector 01 01 02 

Técnico 04 01 05 

Assistente técnico 03 03 06 

Agete de Serviço  01 01 

Auxiliares 05 05 10 

Total 14 11 25 

Vereação das 

Atividades Econômicos 

Vereador 01  01 

Chefe do Sector    

Técnico 01  01 

Assistentes técnico 01 02 03 

Auxiliares 03 01 04 

Total 05 03 08 

Vereação de 

Urbanização 

Vereador  01 01 

Chefe do Sector    

Técnico 04 01 05 

Assistentes técnico 01 01 02 

Auxiliares 15 05 20 

TOTAL 20 07 27 

Vereador  01 01 
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Vereação de Educação 

Saúde Cultura 

 

 

 

 

Chefe do Sector    

Técnico 02  02 

Assistentes Técnico  01 01 

  

Total 

 
02 02 04 

Assembléia Técnico 01  01 

Assistente Técnico    

Auxiliar 01 01 02 

Total 02 01 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que e SMAMPE? 

 

6. SISTEMA DE GESTÃO DO GÉNERO 

6.1 ESTRUTURA DO GÉNERO/ ORÇAMENTO 

O município possui uma pessoa que responde pelas actividades relacionadas com mulheres 

do município - a vereadora da Acção Social. Entretanto, não consta do orçamento do Conselho 

Municipal da Cidade da Nampula um orçamento específico para a actividade, entretanto 

existem uma verba para o funcionamento do centro de formação da mulher. 

 

6.2 ORÇAMENTOS 

As mulheres beneficiam-se dos recursos alocados aos principais projectos através do Centro 

de Formação da Mulher existente no Município. O Centro está equipado com material de 

costura básico orçado no valor de 200.000 meticais   

 

6.2 MONITORIA E AVALIAÇÃO  

As estatísticas dos serviços, emprego e aquisições não são desagregados por sexo. 

6.4 PERFIL POLÍTICO DO DEFENSOR 
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O Município tem destacado assuntos do género em parceria com a OMM e o Centro de 

Formação da Mulher. A Área de Saúde e Acção Social do Município de Nampula tem 

orçamentado as actividades e para o ano de 2013 as actividades direccionadas para as 

mulheres foram orçadas em 200,000.00 Meticais.  

Os assuntos do género têm 2 defensores, presidente do Município e a Vereadora para a Área 

de Saúde e Acção Social. Estes defensores de genero podem ser tambem os pontos focais 

 

 


