
Relatório estágio 1 – Encontro de explanação aos líderes e gestores políticos 

País: Moçambique     

Facilitador: Mevasse Sibia   

Município: Vilankulos    

Data do encontro:  10 de Setembro de 2013 

 

Aceitação para continuar com o processo do “Centro de Excelência” obtido?  ___Sim___ 

O presidente do Município em exercício em Vilankulos, afirmou categoricamente que, ainda que 

não seja ele próprio a conduzir os destinos do município no mandato seguinte, uma vez que o 

estagio 1 no Município de Vilankulos deu-se quase no fim do mandato que tinha iniciado em 

2008, iria assinar o Memorando de entendimento e pedir um encontro com o seu sucessor para 

que o mesmo desse continuidade aos trabalhos em parceria com a Gender Links pois para o 

Presidente Suleimane Esep Amugi, o trabalho que a Gender Links está a desenvolver ao nível 

dos municípios é de tamanha relevância e encaixa-se muito bem nos planos de Governação.   

Acesso para fazer a análise situacional obtido? ___ Sim____ 

Na sequencia do encontro com o Presidente do município, a Gender Links teve aprovação do 

Presidente do Município para fazer a análise situacional do Município de Vilankulos. Uma ordem 

explicita do Presidente foi dada aos funcionários do município para apresentar a Gender Links 

toda documentação relevante para efeitos de análise situacional do mesmo.   

Pessoa (s) de contacto para o processo identificado? nome (s) e posição. 

Cândida Zaqueu Maquene, Vereadora da Educação Saúde Mulher e Acção Social  

Lista de participantes 

Encontro com conselho Municipal 
 

NOME Sex
o 

M/F 

FUNÇÃO TELEFONE E-MAIL 

Suleimane Esep 
Amuji  

M Presidente do Município  84 30 03 860 suleimane@vodamail.co.mz  

Naimo Selemanegy 
Zubaida  

M Vereador de Infra-
estrutura e Salubridade  

84 46 51 705  

Geremias 
Alexandre 
Macubele  

M Vereador de 
Administração e Finanças  

84 46 51 706 j.macubele@yahoo.com  
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Encontro com a Assembleia Municipal 

NOME Sexo 
M/F 

FUNÇÃO TELEFONE E - MAIL 

Hermínio Niquisse 
Nhanombe  

M Secretário da Mesa da 
Assembleia  

84 68 70 376  

 


