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Sinopse  

A Vila de Vilankulo localiza-se na região Norte da província de Inhambane e a Sul 

do rio Save, no Distrito do mesmo nome, dista a cerca de 700Km da Capital do País, 

Maputo, e constitui precisamente a entrada mais pronunciada a Sul do Arquipélago 

do Bazaruto. 

O Município da Vila de Vilankulo, tem uma superfície de cerca de 140,625 

quilómetros quadrados, com os seguintes limites geográficos: 

 Norte :::Círculo de Chigamane e Machocomane 

 Noroeste:Círculo de Mungonze 

 Sul::::::::Círculo de  Chixocane 

 Este::::::Baia de Vilankulo 

 Oeste::::Circulo de Faiquete 

 

REFERÊNCIAS  GEOGRÁFICAS 

Norte: Partindo do ponto de referência geodésica de Comuine com a Latitude 21° 

55' 15" e Longitude 35° 18' 45", seguindo a Noroeste passando das  lagoas Chidive, 

Mulolone e Dejimochimo até ao ponto de intersecção com a Lagoa Manhone com a 

Latitude 21° 56' 83" e Longitude de 35° 15' 16".  

Deste ponto segue-se pela linha contínua para o Sul, passando pelas Lagoas 

Nhamalaho, Nhamacaho, Tahe e Pántano de Nhamadjava com a Latitude 21° 59΄ 

67″ e Longitude 35° 15΄ 16″; onde faz intersecção com EN240 no quilómetro 7,5. 

Desta intersecção descreve em direcção a Sudeste passando das Lagoas Nhamunho 

e Mahangue; Tomando a direcção Sul até o Pántano Madenguele (designação local) 

com a Latitude 22° 04΄ 17″  e Longetude 35° 17΄ 54″.  

De Madenguele segue a Este até á foz do riacho Mangalisse na Baia de Vilankulo 

na Latitude 22° 06' 00" e de Longetude 35° 20' 00". 



DIVIÃO ADMINISTRATIVA 

 

O Município da Vila de Vilankulo, como referimos anteriormente, possui uma 

superfície de cerca de, 140,625 quilómetros quadrados considerando do marco 

Geodésico de Comuine até à foz do Riacho Mangalisse que são 18,75Km e da Costa 

até ao Pántano Nhamadjava que são 7,5km.  

Com uma população estimada em 38.432 habitantes, de acordo com o Censo de 

2007, está dividido territorialmente em nove Bairros nomeadamente: 

1. Bairro 19 de Outubro 

2. 25 de Junho 

3. 7 de Setembro 

4. Bairro 5° Congresso 

5. Central 

6. Desse 

7. Bairro do Aeroporto 

8. Alto Macassa 

9. Bairro de Chibuene 

  

DEMOGRAFIA E DENSIDADE POPULACIONAL 

 

A população do Município da Vila de Vilankulo é estimada em cerca de 38.432 

habitantes segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de 2007 o que 

corresponde aproximadamente a 18% da população do Distrito de Vilankulo. Os 

jovens com idade inferior a 15 anos perfazem a maior parte da população, 

representando 43% e a proporção do idoso é de 4%, o que representa a menor parte 

da população. Este comportamento, tem relactiva semelhança com os valores da 

Província, para as mesmas faixas etárias que são de 43,1% e 5,2%, respectivamente. 

Assim a densidade populacional é de 273,3 hab/Km².  

O Município de Vilankulo encontra-se no seu 4º mandato e pela quarta vez 

consecutiva o mesmo tem um homem como presidente do Município e segundo da 

historia da autarcização da Vila de Vilankulo.  

Do primeiro ao quarto mandato, o Município teve quatro mulheres como membros 

do conselho, sendo nos primeiros dois mandatos vereadoras da área de fin Educação, 

formação, saúde  mulher e acção social, significa que as lideranças devem envidar 

enormes esforços conducentes ao aumento do número de vereadoras para 50%.  



A Assembleia Municipal conta com 17 membros destes  8 são mulheres, chefiados 

por um homem e uma mesa composta por 3 membros todos homens, estes 

mandatários do povo, para acompanharem, difundirem politicas municipais e sua 

consequente fiscalização, funciona com 4 comissões, destas duas chefiadas por 

mulheres.  

PONTOS FORTES 

O Município de Vilankulo tem se empenhado significativamente para melhoria das 

condições de vida das mulheres e crianças dos nove bairros incetivando as mulheres 

através de concepção de projectos de geração de rendimentos e sustentáveis e 

funções de direcção, chefia e confiança tenciona incrementar o número de chefes 

mulheres de 3 para 5. 

  

Só para citar alguns exemplos, está em emplementação a nível de todos os bairros, 

o projecto de venda de refrigentes mercê ao financiamento de 50 kits de produtos da 

coca cola as mulheres.  

Atribuição de redes e ração a oito mulheres para a produção de aquacultura. 

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, conlui-se que  o seu total atingiu 42 pontos dos 

100 de  indicadores de metas; E esta pontuação ainda não satisfaz a pontuação dos  

indicadores desejados.  

 

 

QUADRO POLÍTICO 

GOVERNAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 



Dos 17 membros da Assembleia Municipal (AM) 8 são mulheres, existem 4 

comissões de trabalho destas, 2 lideradas por mulheres. Não existe equilíbrio do 

género nas comissões pelo inferior número de mulheres membros no Orgão.  

A mesa da assembleia é composta por 3 homens e nenhuma mulher como ilusta a 

tabela abaixo: 

POSIÇÃO SEXO 

Presidente da Assembleia Municipal H 

Vice-Presidente da Assembleia Municipal H 

Secretário da Assembleia. H 

 

O Conselho é composto por 5 membros, dos quais 1 é mulher. 

POSIÇÃO SEXO 

Presidente do Conselho Municipal H 

Vereação de Administração Geral e 

Finanças e desenvolvimento da economia 

local; 

H 

Vereação de Urbanização, Habitação, 

infra-estruturas Municipais e ambiente;  

H 

Vereacao para as áreas Educação, 

formação, saúde, mulher e acção social;  

M 

Vereação para as áreas de desportos , 

cultura, Juventude, tempos  livres  e 

recreação  

H 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO 



No decurso dos trabalhos da Assembleia Municipal  há participação significativa 

tanto de homens como de mulheres nas sessões do órgão. 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.  

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. Os assuntos 

do género são tratados pela vereação da área da mulher e acção social, contudo, em 

resposta a dinámica das políticas de genero, a mesma vereação deve passar a 

apresentar 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 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 e para o Municipio de Vilankulo a existência de associações maioritariamente 

compostas por maior número de mulheres facilita a  inclusão da mulher  nos 

processos ciclicos de planificação. 

INCORPORAÇÃO DO GÉNERO 

ECONOMIA E CRIAÇÃO DE EMPREGO 

O Município da Vila de Vilankulo não possui até a data um plano de 

desenvolvimento económico direccionado às mulheres empreendedoras. 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, as candidaturas de 

mulheres a quaisquer  tipos de actividade económica ou postos de trabalho no 

Município são tramitadas sem distinção das dos homens. 

 De acordo com os dados em posse nos arquivos do Município, cerca de 897 

mulheres são proprietárias de bancas em doze mercados do Municipio de Vilankulo 

e constituem a maioria.  

HABITAÇÃO 



No  cumprimento da política na actualidade, “Criar condições de habitaçáo para 

jovens” , nos  anos de 2013 e 2014 foram parcelados 600 talhões  no Bairro de 

expansão 5° Congresso e desenhadas as respectivas  plantas topográficas e para a 

concessão de  DUAT deram entrada no mesmo periodo 812  processos  de  pedidos,  

dos quais foram concedidos 600 aos interessados e feita a desagregação, sendo  208 

talhões atribuidos a mulheres contra 392 favor  dos homens.  

SERVIÇOS  SOCIAIS  BÁSICOS 

O Município não possui dados sobre quem tem acesso aos serviços básicos não 

querendo com isso dizer que não se beneficiam pois a titulo de exemplo, as mulheres 

são a maior parte nos centros de AEA.  

TRANSPORTES  

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

transporte semi-colectivo pelas artérias do Município e como resultado  disso,  

deram seu  contributo na definição de rotas em uso actualmente.   

SAÚDE  

O Município conta apenas com três unidades sanitárias, dos quais um hospital rural, 

localizado no bairro Central, um centro de saúde localizado no mesmo recinto e 

outro que funciona no interior das instalações do Instituto de Formação de 

Professores no Bairro de Chibuene para além de brigadas móveis de vacinação e 

suplementação de vitaminas e de outras campanhas de saúde publica .  

SAÚDE AMBIENTAL 

A Vereação de saneamento promove e participa nos encontros e campanhas de 

saneamento do meio e no ambito da implementação e operacionalização do projecto  

LIXO-CULTURA, a nivel de todos os bairros criou comités de higiene e saneamento 

lideradas  e constituidas por maior número de  mulheres e estas  desempenham um 

papel muito importante de gestão de resíduos sólidos e preservação do meio 

ambiente a nivel dos bairros,  mercados, cemitérios, hospitais, vias públicas, parques 

e , jardins e residências. 

 

 

DESENVOLVIMETO  SOCIAL 



 Para o Município de Vilankulo, no âmbito da massificação da cultura, os lideres dos 

Bairros criaram grupos culturais de dança e teatro para além das escolas, a ocupação 

dos tempos livres é feita em bibliotecas públicas e privadas sedeadas junto às 

escolas, casa municipal de cultura e na paróquia Nossa Senhora de Fátima da Igreja 

Católica e frequentam mais estes locais as raparigas.  

O desporto é praticado por ambos os sexos rapazes e raparigas no âmbito do desporto 

escolar e esta actividade atinge o seu climax com realização de torneios de futebol 

femenino organizado anualmente pela CMA com lemas tendentes a redução de 

contaminação da rapariga por  HIV/SIDA,  para além das equipes que se encontram 

a competir regularmente no campeonamento Municipal em diferentes camadas.   

PROGRAMAS ESPECÍFICAS DE GÉNERO 

O Município de Vilankulo, através da Vereação e sector da mulher e acção social do 

Governo local,  tem participado e apoiado programas específicos de género em 

parceria com o sector da mulher do Governo Local. 

 No âmbito da actuação destas instituições, tem sido realizados encontros  

constantemente atinentes a discusão e planificação sobre as políticas de inserção e 

actuação da mulher em diferentes esferas da sociedade tanto como a sua participação 

activa na celebração de datas comemorativas no geral e em particular nas da mulher.  

PREVENÇÃO 

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 endémicas.   

CAMPANHAS DE COSNCIECIALIZAÇÃO PÚBLICA 

O município promove campanhas de sensibilização e consciencialização em todos 

os mercados da Vila a vendedores para aderirem a inspecção sanitária e na aquisição 

dos cartões de saúde.  Promove ainda 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. . 

 

RESPOSTA E COORDENAÇÃO 



O Município de Vilankulo através do Comando da Polícia Municipal e  em 

coordenação com o Comando Distrital da PRM, criou ao nivel das três localidades 

conselhos de Policiamento Comunitários estes que contribuem na redução de casos 

de criminalidade na Vila, e ainda através dos dois corpos Policiais e da Procuradoria 

Distrital, promovem-se palestras conducentes a redução da prática de casos 

criminais incluindo a violência domestica.  

APOIO 

O município colabora com o Gabinete Distrital de violência baseada no género nas  

actividades de atendimeto a mulher e crianças vítima de violência o mesmo 

Gabinete, possui uma sala nas instalações do Comando da PRM, para que a vítima 

de violência possa ser auscultada. 

PRÁTICAS DE EMPREGO E AMBIENTE DE TRABALHO 

SELECÇÃO E RECRUTAMENTO. 

As mulheres e homens concorrem em pé de igualidade às oportunidades de emprego 

que aparecem no Municipio de Vilankulo e de acordo com as estatíticas, as mulheres 

são as que mais concorrem vagas e ingressam a trabalhar nos ultimos anos  e a 

desempenharem funções de destaque nos sectores. 

CAPACITAÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 

As capacitações e desenvolvimento dentro das carreiras fazem –se em pé de 

igualidade entre os homens e mulheres, no entanto, devido as funções que as 

mulheres desempenham no Municipio, estas tem se beneficiado de maior número de 

oportunidades de formação/capacitação e graças ao seu desempenho também são as 

que mais evoluem nas carreiras.   

CONDIÇÃO E AMBIENTE DE TRABALHO 

Os benefícios da licença de maternidade e paternidade 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 



Unidades Orgânicas Sector afecto Sexo Total 

Masculino Feminino 

 

 

Gabinete do 

Presidente 

Presidente 01 00 01 

Chefe do Gabinete 00 01 01 

Secretário 01 00 01 

Assistente Técnicos 00 00 00 

Auxiliares  00 04 04 

TOTAL 01 05 07 

 

Vereação de 

Administração, 

Finanças e 

Desenvolvimento da 

Economia local ; 

Vereador 01 00 01 

Chefe de sectores  05 01 06 

Tec. Profissionais 02 00 02 

Técnicos 03 00 03 

Assistentes técnicos  03 05 08 

Agentes de serviços  08 04 12 

TOTAL 22 10 32 

 

Vereação das areas 

de Urbanização, 

Habitação Infra-

Estruturas 

Municipais  e meio 

Ambiente; 

Vereador 01 00 01 

Chefe de Sector 01 00 01 

Técnicos Prof. 02 00 02 

Tecnicos 01 00 01 

Assistentes técnicos  01 00 01 

Operarios 04 00 04 

Auxiliares 38 21 59 

TOTAL 48 22 70 

 

Vereação das areas 

de Cultura, Desportos 

Juventude Tempos 

Livres e Recreação; 

Vereador 01 00 01 

Chefes do Sector  01 00 01 

Técnicos 01 00 01 

Assistente Técnico  00 00 00 

Auxiliares 01 01 02 

TOTAL 04 01 05 

Vereação das áreas 

de Educação, 

Formacao, Saúde, 

Mulher e Accao 

Social;  

Vereadora 00 01 01 

Técnico Prof. 01 00 01 

Agentes de Serviço  00 04 04 

TOTAL 01 05 06 

 

Segurança Pública 

Vereadora 00 00 00 

Técnico 00 00 00 

Coordenador 00 00 00 

Polícias 14 04 18 

TOTAL 14 04 18 

Aguardando aposentadoria 05 00 05 

Sazonais 00 00 00 



Secretários dos bairros 09 00 09 

Líderes Comunitários 04 00 04 

TOTAL 18 00 18 

 

SISTEMA DE GESTÃO DO GÉNERO 

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 Vila de Vilankulo um orçamento específico 

para a actividade. 

 

ORÇAMENTOS 

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

várias actividades aprovadas e assentes sobre os planos anuais de actividades ligadas 

a políticas da mulher e outras no geral.  

MONITORIA E AVALIAÇÃO  

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

contudo, tratando-se de cumprimento de actividades que apontam o 

desenvolvimento duma jurisdição, a avaliação e monitoria são actividades de rotina. 

PERFIL POLÍTICO DO DEFENSOR 

Os assuntos do género tem 2 defensores, presidente do Município e a Vereadora  

para a Área de Saúde e Acção Social, e o cumprimento de actividades e avaliação é 

feita de forma hierárquica. 

Vilankulo, Fevereiro de 2015 


