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1. Enquadramento político e legal da promoção da Cidadania e Igualdade de Género  

Referências Moçambique Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituição da 
República 

Princípio da universalidade e igualdade, Artigo 35º (2004) 

Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos 

mesmos deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, 

religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção política. 

 

Princípio da igualdade do género, Artigo 36º (2004) 

O homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, 

social e cultural. 

 

Direito à educação, Artigo 88º (2004) 

1. Na República de Moçambique a educação constitui direito e dever de cada cidadão.  

2. O Estado promove a extensão da educação à formação profissional contínua e a igualdade de 

acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito. 

 

Educação, Artigo 113º (2004) 

 1. A República de Moçambique promove uma estratégia de educação visando a unidade 

nacional, a erradicação do analfabetismo, o domínio da ciência e da técnica, bem como a 

formação moral e cívica dos cidadãos.  

2. O Estado organiza e desenvolve a educação através de um sistema nacional de educação.  

3. O ensino público não é confessional.  

4. O ensino ministrado pelas colectividades e outras entidades privadas é exercido nos termos 

O princípio da igualdade é um princípio fundamental da Constituição da República 

Portuguesa de 1976. Revisões posteriores reforçaram alguns aspectos desse 

princípio, em particular a revisão de 1997 (Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de 

Setembro). A última revisão data de 2005 (Lei Constitucional nº 1/2005, de 12 de 

Agosto). 

 

Tarefas fundamentais do Estado, Artigo 9º (2005) 

d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 

portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e 

ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 

sociais;  

h) Promover a igualdade entre homens e mulheres.  

 

Princípio da igualdade, Artigo 13º (2005) 

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 

direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 

território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação 

económica, condição social ou orientação sexual. 

 

Outros direitos pessoais, Artigo 26º (2005) 



da lei e sujeito ao controlo do Estado.  

5. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes, estéticas, 

políticas, ideológicas ou religiosas.  

 

Trabalho, Artigo 112º (2004) 

1. O trabalho é a força motriz do desenvolvimento e é dignificado e protegido.  

2. O Estado propugna a justa repartição dos rendimentos do trabalho.  

3. O Estado defende que a trabalho igual deve corresponder salário igual. 

 

Ensino superior, Artigo 114º (2004) 

1. O acesso às instituições públicas do ensino superior deve garantir a igualdade e equidade de 

oportunidades e a democratização do ensino, tendo em conta as necessidades em quadros 

qualificados e elevação do nível educativo e científico no país.  

2. As instituições públicas do ensino superior são pessoas colectivas de direito público, têm 

personalidade jurídica e gozam de autonomia científica, pedagógica, financeira e 

administrativa, sem prejuízo de adequada avaliação da qualidade do ensino, nos termos da lei.  

3. O Estado reconhece e fiscaliza o ensino privado e cooperativo, nos termos da lei. 

 

Maternidade e paternidade, Artigo 120º (2004) 

1. A maternidade e a paternidade são dignificadas e protegidas.  

2. A família é responsável pelo crescimento harmonioso da criança e educa as novas gerações 

nos valores morais, éticos e sociais.  

3. A família e o Estado asseguram a educação da criança, formando-a nos valores da unidade 

nacional, no amor à pátria, igualdade entre homens e mulheres, respeito e solidariedade social.  

4. Os pais e as mães devem prestar assistência aos filhos nascidos dentro e fora do casamento. 

 

Infância, Artigo 121º (2004) 

1. Todas as crianças têm direito à protecção da família, da sociedade e do Estado, tendo em 

vista o seu desenvolvimento integral.  

2. As crianças, particularmente as órfãs, as portadoras de deficiência e as abandonadas, têm 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, 

à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal 

contra quaisquer formas de discriminação. 

2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou 

contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. 

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, 

nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na 

experimentação científica. 

4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem efectuar-se 

nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como fundamento motivos 

políticos. 

 

Família, casamento e filiação, Artigo 36º (2005) 

1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de 

plena igualdade. 

2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte 

ou divórcio, independentemente da forma de celebração. 

3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à 

manutenção e educação dos filhos. 

4. Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de 

qualquer discriminação e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

5. Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. 

6. Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os 

seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial. 

7. A adopção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve estabelecer 

formas céleres para a respectiva tramitação. 

 

Liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública, Artigo 47º (2005) 



protecção da família, da sociedade e do Estado contra qualquer forma de discriminação, de 

maus tratos e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições.  

3. A criança não pode ser discriminada, designadamente, em razão do seu nascimento, nem 

sujeita a maus tratos.  

4. É proibido o trabalho de crianças quer em idade de escolaridade obrigatória quer em qualquer 

outra. 

 

Mulher, Artigo 122º (2004) 

1. O Estado promove, apoia e valoriza o desenvolvimento da mulher e incentiva o seu papel 

crescente na sociedade, em todas as esferas da actividade política, económica, social e cultural 

do país.  

2. O Estado reconhece e valoriza a participação da mulher na luta de libertação nacional, pela 

defesa da soberania e pela democracia.  

 

 

1. Todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, 

salvas as restrições legais impostas pelo interesse colectivo ou inerentes à sua 

própria capacidade. 

2. Todos os cidadãos têm o direito de acesso à função pública, em condições de 

igualdade e liberdade, em regra por via de concurso. 

 

Participação na vida pública, Artigo 48º (2005) 

1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção dos 

assuntos públicos do país, directamente ou por intermédio de representantes 

livremente eleitos. 

2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objectivamente sobre actos do 

Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras 

autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos. 

 

Direito de sufrágio, Artigo 49º (2005) 

1. Têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de dezoito anos, ressalvadas as 

incapacidades previstas na lei geral. 

2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico. 

 

Segurança no emprego, Artigo 53º (2005) 

É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os 

despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.  

 

Direito ao trabalho, Artigo 58º (2005) 

1. Todos têm direito ao trabalho. 

2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: 

a) A execução de políticas de pleno emprego; 

b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e 

condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a 

quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais; 



c) A formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores. 

 

Direitos dos trabalhadores, Artigo 59º (2005) 

1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: 

a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 

observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a 

garantir uma existência condigna; 

b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a 

facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional 

com a vida familiar; 

c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; 

d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao 

descanso semanal e a férias periódicas pagas; 

e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de 

desemprego; 

f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de 

doença profissional. 

2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que 

os trabalhadores têm direito, nomeadamente: 

a) O estabelecimento e a actualização do salário mínimo nacional, tendo em 

conta, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do 

custo de vida, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, as exigências da 

estabilidade económica e financeira e a acumulação para o desenvolvimento; 

b) A fixação, a nível nacional, dos limites da duração do trabalho; 

c) A especial protecção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o 

parto, bem como do trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que 

desempenhem actividades particularmente violentas ou em condições insalubres, 

tóxicas ou perigosas; 

d) O desenvolvimento sistemático de uma rede de centros de repouso e de férias, 



em cooperação com organizações sociais; 

e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos benefícios sociais dos 

trabalhadores emigrantes; 

f) A protecção das condições de trabalho dos trabalhadores estudantes. 

3. Os salários gozam de garantias especiais, nos termos da lei. 

 

Saúde, Artigo 64º (2005) 

1. Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover. 

2. O direito à protecção da saúde é realizado: 

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as 

condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 

garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, e 

pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela 

promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo 

desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 

3. Para assegurar o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: 

a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos 

humanos e unidades de saúde; 

c) Orientar a sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos; 

d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, 

articulando-as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas 

instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de 

qualidade; 

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso 

dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e 

diagnóstico; 



f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. 

4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada. 

 

Família, Artigo 67º (2005) 

1. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à protecção da 

sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam a 

realização pessoal dos seus membros. 

2. Incumbe, designadamente, ao Estado para protecção da família: 

a) Promover a independência social e económica dos agregados familiares; 

b) Promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de 

outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de 

terceira idade; 

c) Cooperar com os pais na educação dos filhos; 

d) Garantir, no respeito da liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, 

promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem, e 

organizar as estruturas jurídicas e técnicas que permitam o exercício de uma 

maternidade e paternidade conscientes; 

e) Regulamentar a procriação assistida, em termos que salvaguardem a dignidade 

da pessoa humana; 

f) Regular os impostos e os benefícios sociais, de harmonia com os encargos 

familiares; 

g) Definir, ouvidas as associações representativas das famílias, e executar uma 

política de família com carácter global e integrado; 

h) Promover, através da concertação das várias políticas sectoriais, a conciliação 

da actividade profissional com a vida familiar. 

 

Paternidade e maternidade, Artigo 68º (2005) 

1. Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização 

da sua insubstituível acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua 

educação, com garantia de realização profissional e de participação na vida cívica do 



país. 

2. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes. 

3. As mulheres têm direito a especial protecção durante a gravidez e após o parto, 

tendo as mulheres trabalhadoras ainda direito a dispensa do trabalho por período 

adequado, sem perda da retribuição ou de quaisquer regalias. 

4. A lei regula a atribuição às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por 

período adequado, de acordo com os interesses da criança e as necessidades do 

agregado familiar. 

 

Ensino, Artigo 74º (2005) 

1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades 

de acesso e êxito escolar. 

2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado: 

a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; 

b) Criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-

escolar; 

c) Garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo; 

d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus 

mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística; 

e) Estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino; 

f) Inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do 

ensino e das actividades económicas, sociais e culturais; 

g) Promover e apoiar o acesso dos cidadãos portadores de deficiência ao ensino e 

apoiar o ensino especial, quando necessário; 

h) Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e 

instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades; 

i) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à 

cultura portuguesa; 

j) Assegurar aos filhos dos imigrantes apoio adequado para efectivação do direito 

ao ensino. 



 

Participação política dos cidadãos, Artigo 109º (2005) 

A participação directa e activa de homens e mulheres na vida política constitui 

condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, 

devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a 

não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos.  

 

Estrutura do 
Governo 

 
 

Missão 
 

Ministério da Mulher e da Acção Social (MMAS) 
 
O MMAS tem como missão dirigir e coordenar a execução da política de emancipação e 

desenvolvimento da mulher, coordenar e integrar os esforços de todas as instituições 

governamentais e não governamentais que trabalham na área da Mulher, do Género e da Acção 

Social em todo o Território Nacional. 

Para a persecução da sua missão, o MMAS elaborou a Política Nacional de Género e 

Estratégias de Sua Implementação, um instrumento que tem em vista garantir uma melhor 

planificação e a tomada de decisões que concorram para a promoção da Mulher, através de 

criação de condições de acesso aos órgãos de tomada de decisão, aos vários postos de 

actividades e aos recursos económicos e sociais, tendo em atenção o respeito pelos seus direitos 

cívicos e políticos da Mulher. 

No cumprimento da sua Missão, o MMAS conta, igualmente, com o Conselho Nacional para o 

Avanço da Mulher, um mecanismo de Coordenação inter-sectorial, criado com o objectivo de 

supervisionar, impulsionar e acompanhar a implementação de políticas e programas aprovados 

pelo governo para área da mulher e do género. 

No âmbito da estratégia global de combate à pobreza, o País conta com o PARPA, um 

instrumento de planificação a médio prazo de carácter multi-sectorial. Este Instrumento possui 

um papel relevante nos sectores sociais. Com vista a garantir a igualdade de género foram 

introduzidas, no PARPA, algumas intervenções concretas que visam reforçar os direitos da 

mulher. 

O MMAS, no acto de elaboração dos indicadores dos aspectos de género incorporados no 

Secretaria do Estado da 

Igualdade (CIG- Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de 

Género) 

Integrada na Presidência do Conselho de 

Ministros e sob a tutela do Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros, a CIG é um dos mecanismos 

governamentais para a igualdade de género. 

Criada pelo Decreto-Lei n.º 202/2006, de 27 de 

Outubro, sucede à Comissão para a Igualdade e 

para os Direitos das Mulheres, 

institucionalizada pelo Decreto-Lei n.º 166/91, 

de 9 de Maio, a qual substituiu a Comissão da 

Condição Feminina. 

Tem como missão garantir a execução das 

políticas públicas no âmbito da cidadania e da 

promoção e defesa da igualdade de género. 

Extingue ainda, por fusão, a Comissão para a 

Igualdade e para os Direitos das Mulheres e a 

Estrutura de Missão contra a Violência 

Ministério do 

Trabalho e da 

Solidariedade Social 

(CITE- Comissão para 

a Igualdade no 

Trabalho e no 

Emprego)  

A CITE é uma entidade tripartida, 

criada em 1979, para combater a 

discriminação e promover a 

igualdade entre mulheres e 

homens no trabalho, no emprego 

e na formação profissional, tanto 

no sector público como no sector 

privado, conforme previsto na 

Constituição e nas leis. 

É formada por representantes 

governamentais e dos parceiros 

sociais (Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal 



PARPA, contou com a participação de algumas organizações femininas tais como a Fórum 

Mulher e o Grupo de Género dos Doadores. 

Doméstica, sendo as suas atribuições 

integradas na Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género. Esta fusão só produz 

efeitos com a entrada em vigor do diploma 

orgânico da Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género. 

- CCP, Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses - 

Intersindical Nacional - CGTP-

IN, Confederação da Indústria 

Portuguesa - CIP e União Geral 

dos Trabalhadores - UGT). 

É tutelada pela Ministra do 

Trabalho e da Solidariedade 

Social, em articulação com a 

Secretária de Estado da 

Igualdade. 

 
 
 
 
 
 
 

Atribuições 
 

O Ministério da Mulher e da Acção Social De entre as suas principais atribuições: 

• Promove a emancipação e o desenvolvimento da mulher nas áreas política, económica, social 

e cultural do País; 

• Incentiva a Estabilidade da Família, valorizando o seu papel na protecção dos seus membros 

e a formação da personalidade do cidadão;  

• Por outro lado, promove a assistência aos grupos populacionais com carência de apoio social, 

psicológico, material e moral, nomeadamente mulheres, crianças, idosos, pessoas portadoras de 

deficiência entre outros grupos sociais em situação de vulnerabilidade; 

• Faz, igualmente, parte das atribuições do MMAS a promoção e coordenação da acção das 

instituições governamentais e não governamentais que trabalham nas áreas da mulher, do 

género e da acção social; 

• O MMAS também coordena os esforços das instituições públicas e da Sociedade Civil que 

intervém no âmbito da Reinserção Social. 

 

A CIG prossegue as seguintes atribuições: 

• Apoiar a elaboração da política global e 

sectorial com incidência na promoção da 

cidadania e da igualdade de género e participar 

na sua execução; 

• Elaborar propostas normativas, emitir 

pareceres e intervir, nos termos da lei, nos 

domínios transversalizados da educação para a 

cidadania, da igualdade e não discriminação 

entre homens e mulheres, da protecção da 

maternidade e da paternidade, da conciliação 

da vida profissional, pessoal e familiar de 

mulheres e homens e do combate às formas de 

violência de género e de apoio às vítimas; 

• Promover a educação para a cidadania; 

• Promover acções de sensibilização da 

opinião pública e de adopção de boas práticas 

relativas à igualdade de género, à participação 

Tem tido como principais 

atribuições promover no sector 

privado e público: 

• A igualdade e a não 

discriminação entre mulheres e 

homens no trabalho, no emprego 

e na formação profissional; 

• A protecção da maternidade e 

da paternidade; 

• E a conciliação da actividade 

profissional com a vida familiar, 

através da emissão de pareceres e 

recomendações, da realização de 

estudos e investigações com o 

objectivo de eliminar a 

discriminação das mulheres no 

trabalho e no emprego e da 

dinamização de acções tendentes 

a divulgar a legislação sobre as 



paritária na vida económica, social, política e 

familiar e ao combate a situações de 

discriminação, nomeadamente através de 

apoios a organizações não governamentais e 

de prémios de qualidade; 

• Manter a opinião pública informada e 

sensibilizada com recurso aos meios de 

comunicação social, à edição de publicações e 

à manutenção de um centro de documentação 

e de uma biblioteca especializados; 

• Desenvolver um serviço jurídico de 

informação, apoio jurídico e psicossocial e 

garantia do acesso ao direito, especialmente 

nas situações de discriminação e de violência 

de género; 

• Assegurar as modalidades de participação 

institucional e das organizações não-

governamentais que concorram para a 

realização das políticas de cidadania e 

igualdade de género, bem como conferir 

competências técnicas e certificar qualidades 

de pessoas e entidades envolvidas na 

promoção e defesa da cidadania e da igualdade 

de género; 

•  Cooperar com organizações de âmbito 

comunitário e internacional e com organismos 

congéneres estrangeiros, tendo em vista 

participar nas grandes orientações 

comunitárias e internacionais relativas à 

cidadania e igualdade de género e promover a 

matérias da sua competência. 

 

Funciona na dependência do 

membro do Governo responsável 

pela área do Trabalho e da 

Solidariedade Social, em 

articulação com o membro do 

Governo responsável pela área da 

Igualdade de Género (Decreto-

Lei nº 79/2005, de 15 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 

201/2006, de 27 de Outubro).  

 



sua implementação a nível nacional 

 
 
 
 
 

Competências 

Entre outras, compete ao MMAS: 

• Elaborar propostas de políticas nas áreas da mulher, do género e da acção social e a sua 

respectiva divulgação, controlo e avaliação da sua implementação. Através do 

desenvolvimento de um sistema de serviços sociais, o MMAS garante a protecção e apoio a 

mulher, a criança, a pessoa portadora de deficiência, ao idoso, entre outros grupos alvo; 

• O Ministério promove e realiza a Educação Pública sobre o papel da família como célula 

base da sociedade, garantindo deste modo a formação dos valores morais, sociais, culturais e 

cívicos, o que contribui para uma educação sã e integral da personalidade das novas gerações; 

• Compete, igualmente, ao Ministério da Mulher e da acção Social, estabelecer e promover 

mecanismos de diálogo permanente com as instituições da sociedade civil que actuam nas áreas 

da mulher, género e da acção social. 

Por outro lado, o MMAS promove a ratificação e observância das normas de Direito 

Internacional referentes aos direitos dos seus grupos-alvo. 

 

No âmbito da mulher 

O MMAS promove a realização de acções destinadas a eliminar a discriminação da mulher e a 

valorizar o seu papel na família e na sociedade, elevando a sua participação na vida política, 

económica, social e cultural do País. 

 • Recebe queixas e emite 

pareceres em matéria de 

igualdade e não discriminação 

no trabalho e no emprego; 

• Emite, em 30 dias, o parecer 

que as entidades empregadoras 

têm obrigatoriamente que 

solicitar antes do despedimento 

de qualquer trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante 

ou trabalhador durante o gozo 

de licença parental inicial, em 

qualquer das suas 

modalidades; 

• Emite, em 30 dias, o parecer 

que as entidades empregadoras 

têm obrigatoriamente que 

solicitar, se não concordarem 

com a prestação de trabalho a 

tempo parcial ou com horário 

flexível, requerido por 

trabalhadores ou trabalhadoras 

com filhos/as menores de 12 

anos; 

• Analisa as comunicações das 

entidades empregadoras sobre 

a não renovação do contrato de 

trabalho a termo, sempre que 

estiver em causa uma 



trabalhadora grávida, puérpera 

ou lactante; 

• Coopera com a Autoridade 

para as Condições do Trabalho 

na aplicação das normas sobre 

igualdade e não discriminação 

no trabalho, no emprego e na 

formação profissional; 

• Organiza o registo das 

decisões judiciais que lhe 

sejam enviadas pelos tribunais 

em matéria de igualdade e não 

discriminação entre homens e 

mulheres; 

• Responde directamente às 

pessoas e às entidades 

empregadoras sobre o direito 

aplicável (atendimento pessoal, 

por escrito, telefone, fax e e-

mail); 

• Verifica a conformidade dos 

anúncios de oferta de emprego 

com a norma legal que proíbe a 

discriminação entre mulheres e 

homens no acesso a qualquer 

profissão e a qualquer posto de 

trabalho; 

• Promove a realização de 

estudos e investigações, 

divulga legislação e pareceres 



relativos à igualdade e não 

discriminação no trabalho, no 

emprego e na formação 

profissional e a boas práticas 

de conciliação da vida 

profissional, familiar e pessoal; 

• Atribui o Prémio “Igualdade é 

Qualidade” às empresas e 

entidades com políticas 

exemplares no âmbito da 

igualdade e com boas práticas 

de conciliação da vida 

profissional, familiar e pessoal, 

em parceria com a Comissão 

para a Cidadania e Igualdade 

de Género (CIG); 

• Desenvolve e participa em 

projectos de formação, acções 

de sensibilização e outras 

iniciativas nas áreas da 

igualdade no trabalho, no 

emprego e na formação 

profissional e da conciliação da 

vida profissional, familiar e 

pessoal; 

• Promove a igualdade entre 

mulheres e homens no 

emprego, nomeadamente, 

junto das entidades 

empregadoras, através de 



planos de igualdade, 

desenvolvendo políticas não 

discriminatórias em função do 

sexo no recrutamento, 

selecção, acesso à formação 

contínua, à progressão na 

carreira e a postos de chefia, na 

remuneração e no combate à 

precariedade do vínculo 

contratual, bem como o 

estímulo ao desenvolvimento 

de práticas de conciliação entre 

a vida profissional, familiar e 

pessoal; 

• Participa na elaboração e 

execução do Plano Nacional 

para a Igualdade (PNI); 

Acompanha as questões relativas 

à igualdade e à não discriminação 

entre mulheres e homens no 

trabalho, no emprego e na 

formação profissional, junto da 

União Europeia e de organizações 

internacionais. 



 
 
 
 
 
 
 

Leis afins às 
políticas de 
Cidadania e 
Igualdade de 

Género 
 

• Lei nº 29/2009, Lei sobre a Violência Doméstica praticada contra a Mulher. A presente Lei 

visa proteger a integridade física, moral, psicológica, patrimonial e sexual da mulher, contra 

qualquer forma de violência exercida pelo seu cônjuge, ex-cônjuge, parceiro, ex-parceiro, 

namorado, ex-namorado e familiares. http://www.wlsa.org.mz/lib/pdf/Lei_VD_2009.pdf  

• Lei nº 4-1983 de 23 de Março, Sistema Nacional de Educação 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/Legisla/legisSectores/edu_leg/leiSNE.pdf 

Lei nº 6-1992 de 6 de Maio, reajuste Sistema Nacional de Educação 

http://www.portaldogoverno.gov.mz/Legisla/legisSectores/edu_leg/reajusteSNE.pdf 
• Lei nº 4/2007, de 7 de Fevereiro que define as bases em que se assenta a Protecção Social em 

Moçambique que organiza o sistema em três pilares nomeadamente, a Segurança Social 

Básica, a Obrigatória e a Complementar; 

• O Decreto nº 16/93, de 25 de Agosto que aprova o subsidio de alimentos para as pessoas 

incapacitadas para o trabalho; 

• Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto. Aprova a Lei do Trabalho e revoga a Lei n.º 8/98, de 20 de 

Julho. A presente Lei consagra, de forma expressa, o princípio de igualdade de direitos entre 

mulheres e homens no mercado laboral; 

• Lei da Família, Lei nº 10/2004, de 25 de Agosto, relativo aos direitos da família e que 

introduz medidas que visam erradicar estereótipos e práticas discriminatórias 

(http://www.wlsa.org.mz/lib/pdf/Lei_da_Familia.pdf) 

• 6 de Março de 1890, foi regulamentada a Lei de 9 de Agosto de 1888, que 

autorizava o Governo a criar escolas femininas de ensino secundário. 

• Lei n.º 2 137, de 26 de Dezembro de 1968, que proclama a igualdade de direitos 

políticos do homem e da mulher, seja qual for o seu estado civil. Em relação às 

eleições locais, permanecem, contudo, as desigualdades, sendo apenas eleitores 

das Juntas de Freguesia os chefes de família. 

• Foi introduzido na legislação portuguesa o princípio "salário igual para trabalho 

igual" (Decreto-Lei n.º 49 408, n.º 2, de 24 de Novembro de 1969 – art.º116º). 

• Portaria n.º 186/73, de 13 de Março, sobre o trabalho condicionado, que proíbe o 

emprego das mulheres em certas actividades consideradas perigosas em virtude 

da sua função genética. 

• Publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 392/79, de 20 de Setembro, que 

visa garantir às mulheres a igualdade com os homens em oportunidades e 

tratamento no trabalho e no emprego (por proposta da CCF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificidade da 

• O Decreto nº 24/89, de 8 de Agosto, que aprova regulamento de transporte em automóveis 

para as pessoas da terceira idade e que preconiza a isenção do pagamento de qualquer tarifa 

nos transportes públicos à idosos com idade igual ou superior a 70 anos; 

• Lei sobre o HIV/SIDA e o Trabalhador, Lei nº 5/2002, de 5 Fevereiro, que visa proteger os 

direitos dos trabalhadores e candidatos ao emprego; 

• Lei da Terra, Lei nº 19/1997, de 1 de Outubro, que promove o investimento privado na terra 

e protege o acesso do camponês agricultor a terra; 

• República de Moçambique Ministério da Mulher e da Acção Social. (2005) Plano Nacional 

de Acção para a Criança (PNAC): 2005-2010. Maputo: Moçambique. 

• O Direito da Família, a mulher casada deixa de ter estatuto de dependência para 

ter um estatuto de igualdade com o homem. Desaparece a figura do "chefe de 

família". O governo doméstico deixa de pertencer, por direito próprio, à mulher. 

Deixa de haver poder marital: ambos dirigem a vida comum e cada um a sua. Os 

cônjuges decidem em comum qual a residência do casal. Marido e mulher podem 

acrescentar ao seu nome, no momento do casamento, até dois apelidos do outro. 

A mulher deixa de precisar de autorização do marido para ser comerciante. Cada 

um dos cônjuges pode exercer qualquer profissão ou actividade sem o 

consentimento do outro. 

http://www.redicem.org.mz/por/Repositorio-de-Documentos/Documentos/Plano-Nacional- • Entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 421/80, de 30 de Setembro, que 

http://www.wlsa.org.mz/lib/pdf/Lei_VD_2009.pdf�
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regulamentação 
(Leis, Normas, etc.) 

nas áreas da 
Cidadania e 
Igualdade de 

Género 
 

de-Accao-para-a-Crianca-2005-2010

• Carta Africana Sobre os Direitos e Bem-estar da Criança. 

  

http://www.didinho.org/CartaAfricDirBEC.pdf (1/2010) 

regulamentava a actividade publicitária. Não permitia a utilização da imagem da 

mulher como objecto, nem qualquer discriminação em função do sexo. Este 

diploma foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 303/83, de 28 de Junho, que mantinha 

as referidas disposições. Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 330/90, de 9 de 

Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/95, de 17 de Janeiro, aprovou o Código 

da Publicidade. 

• Lei da Nacionalidade (Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro, alterada pela Lei n.º 25/94, 

de 19 de Agosto): trata nos mesmos termos os indivíduos de ambos os sexos e os 

filhos nascidos dentro e fora do casamento. O pai e a mãe influenciam da mesma 

maneira a nacionalidade dos filhos. O homem e a mulher casados com portuguesa 

ou português, há mais de três anos, podem adquirir por declaração, na constância 

do matrimónio, a nacionalidade portuguesa: o casamento com estrangeiro/a não 

tem efeitos sobre a nacionalidade. 

• Entrada em vigor do Código Penal (Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro) 

(sendo posteriormente objecto de diversas alterações). São introduzidas 

importantes inovações e alterações, nomeadamente no que diz respeito a: maus 

tratos entre cônjuges ou contra menores ou subordinados (art.º 153º); subtracção 

de menores (art.º 196º); falta de assistência material à família (art.º 197º); falta de 

assistência material fora do casamento (art.º 198º); abandono do cônjuge ou filhos 

em perigo moral (art.º 199º). A prostituição deixa de ser uma actividade 

penalizada; em contrapartida é punido aquele que fomentar, favorecer ou facilitar 

a sua prática e quem explorar o ganho imoral da prostituta (art.º 215º); é também 

punido aquele que se dedicar ao tráfico de pessoas para a prática, em outro país, 

da prostituição (art.º 217º). É penalizada a inseminação artificial em mulher 

quando praticada sem o seu consentimento (art.º 214º). 

• Lei n.º 3/84, de 24 de Março - Educação Sexual e Planeamento Familiar.  

• Lei n.º 4/84, de 5 de Abril (posteriormente alterada) – Protecção da Maternidade 

e da Paternidade. 

• Lei n.º 6/84, de 11 de Maio (posteriormente alterada) – Exclusão de ilicitude em 

alguns casos de interrupção voluntária da gravidez. 

http://www.didinho.org/CartaAfricDirBEC.pdf�


• Decreto-Lei n.º 426/88, de 18 de Novembro, que alarga à Administração Pública 

e aos trabalhadores ao seu serviço o regime legal estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 392/79, de 20 de Setembro (igualdade de oportunidades no trabalho e no 

emprego). 

• Lei n.º 61/91, de 3 de Agosto, garante a protecção adequada às mulheres vítimas 

de violência. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/94, de 17 de Maio, sobre a promoção 

da igualdade de oportunidades para as mulheres. 

• Decreto-Lei n.º 3-B/96, de 26 de Janeiro, que cria o Alto-Comissário para as 

Questões da Promoção da Igualdade e da Família. 

• Lei n.º 19-A/96, de 29 de Junho, que cria o Rendimento Mínimo Garantido, com a 

finalidade de assegurar aos titulares recursos que contribuam para a satisfação das 

necessidades mínimas.  

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/97, de 24 de Março, que aprova o I 

Plano Global para a Igualdade. 

• Lei n.º 10/97, de 12 de Maio (alterada pela Lei n.º 128/99, de 20 de Agosto), que 

reforça os direitos das associações de mulheres. 

• Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, que procedeu à 4ª revisão 

constitucional, passando o art.º 9º, alínea h), a considerar como tarefa 

fundamental do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres, e 

estabelecendo-se, no artigo 109º, o princípio de não discriminação em função do 

sexo no acesso a cargos políticos. 

• Lei n.º 90/97, de 30 de Julho, que procede a um alargamento dos prazos de 

exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez. 

• Lei n.º 105/97, de 13 de Setembro (alterada pela Lei n.º 118/99, de 11 de Agosto), 

que prevê um regime, aplicável a entidades públicas ou privadas, que visa garantir 

a efectivação do direito dos indivíduos de ambos os sexos à igualdade de 

tratamento no trabalho e no emprego. O diploma contém, nomeadamente, a 

definição de discriminação indirecta, prevendo ainda a inversão do ónus da prova 

em acções judiciais tendentes a provar qualquer prática discriminatória. 



• Lei n.º 18/98, de 28 de Abril, procedeu a algumas alterações à Lei n.º 4/84 de 5 de 

Abril, prolongando o período de licença por maternidade para 110 dias até 31 de 

Dezembro de 1999, e para 120 dias a partir dessa data. 

• Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, alterou o Código Penal: no crime de maus tratos 

de cônjuge, passou a permitir-se ao Ministério Público dar início ao procedimento 

criminal se o interesse da vítima o impuser e não houver oposição do ofendido 

antes de deduzida a acusação; também se autonomizou a consecução dos crimes 

de coacção sexual e de violação através de abuso de autoridade resultante de uma 

relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho. 

• Lei n.º 80/98, de 24 de Novembro, alterou a composição do Conselho Económico 

e Social, nele integrando um/a representante das associações da área da igualdade 

de oportunidades para mulheres e homens. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/99, de 15 de Junho, que aprova o 

Plano Nacional contra a Violência Doméstica. 

• Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto, que estabelece o quadro geral da rede pública de 

casas de apoio às mulheres vítimas de violência, determinando caber ao Estado, 

através do Governo, assegurar a respectiva criação, instalação, funcionamento e 

manutenção. 

• Lei n.º 129/99, de 20 de Agosto, que aprova o regime aplicável ao adiantamento 

pelo Estado da indemnização devida às vítimas de violência conjugal. 

• Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro, que aprova a lei do serviço militar, não 

estabelecendo quaisquer diferenças entre "cidadãos do sexo feminino e do sexo 

masculino". 

• Decreto-Lei n.º 474-A/99, de 8 de Novembro, que aprova a Lei Orgânica do XIV 

Governo Constitucional, que prevê, na Presidência do Conselho de Ministros, um 

Ministro para a Igualdade, que “exercerá os poderes que nele forem delegados 

pelo Conselho de Ministros ou pelo Primeiro-Ministro”. O mesmo diploma 

extingue o Alto-Comissário para a Igualdade e Família. 

• Lei Orgânica n.º 1/2004, de 15 de Janeiro, que procede à terceira alteração à Lei 

n.º 37/81, de 3 de Outubro - Lei da Nacionalidade -, permitindo à mulher que 



tenha perdido a nacionalidade portuguesa, por efeito do casamento, readquiri-la 

mediante declaração. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2004, de 13 de Abril, que aprova o 

Plano “100 compromissos para uma política da família” (2004-2006). 

• Lei Constitucional nº 1/2004, de 24 de Julho, que procede à sexta revisão 

constitucional. Entre as alterações efectuadas ao texto constitucional figuram a 

possibilidade de aplicação na ordem interna portuguesa das disposições dos 

tratados que regem a União Europeia e das normas emanadas das suas 

instituições, desde que verificadas certas condições, a inclusão da referência à 

orientação sexual no preceito referente ao princípio da igualdade e a previsão de 

que incumbe ao Estado promover a conciliação da actividade profissional com a 

vida familiar. 

• Lei nº 35/2004, de 29 de Julho, que regulamenta a Lei nº99/2003, de 27 de 

Agosto (Código do Trabalho). 

• Lei n.º 52/2005, de 31 de Agosto, que aprova as Grandes Opções do Plano para 

2005-2009, onde constam diversos compromissos em matéria de concretização e 

promoção das políticas para a igualdade de género, como a promoção de uma 

educação para todos e para todas, combatendo os efeitos de género, o reforço da 

participação política das mulheres em todas as esferas de decisão e a promoção da 

conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2006, de 18 de Maio, que procede à 

segunda alteração à Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2005, de 15 de 

Abril, que aprovou o Regimento do Conselho de Ministros do XVII Governo 

Constitucional (rectificada pela Declaração de Rectificação nº 31/2006, de 12 de 

Junho). Prevê que os projectos de diplomas a submeter à apreciação do Conselho 

de Ministros sejam acompanhados de uma nota justificativa onde conste a 

avaliação do impacto do projecto, quando o mesmo, em razão da matéria, tenha 

implicação com a igualdade de género; na elaboração de actos normativos deve 

neutralizar-se ou minimizar-se a especificação do género através do emprego de 

formas inclusivas ou neutras, designadamente através do recurso a genéricos 



verdadeiros ou à utilização de pronomes invariáveis. 

• Lei Orgânica nº 3/2006, de 21 de Agosto, Lei da Paridade, que estabelece que as 

listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as 

autarquias locais são compostas de modo a assegurar a representação mínima de 

33% de cada um dos sexos. 

• Resolução da Assembleia da República nº 54-A/2006, de 20 de Outubro, que 

propõe a realização de um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez 

realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas. 

• Decreto-Lei n.º 202/2006, de 27 de Outubro (rectificado pela Declaração de 

Rectificação nº 83-D/2006, de 26 de Dezembro) que aprova a Lei Orgânica da 

Presidência do Conselho de Ministros. Cria a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género, com a missão de garantir a execução das políticas públicas 

no âmbito da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. Extingue, 

por fusão, a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e a 

Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica, sendo as suas atribuições 

integradas na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Esta fusão só 

produz efeitos com a entrada em vigor do diploma orgânico da Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género. 

• Decreto do Presidente da República nº 117-A/2006, de 30 de Novembro, que 

convoca um referendo para o dia 17 de Fevereiro de 2007 sobre a interrupção 

voluntária da gravidez realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas. 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 166/2006, de 15 de Dezembro, que 

aprova o Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) para o período de 

2006-2008. 

• Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto), a qual consagra que todos têm direito à actividade física e desportiva, 

independentemente do sexo, e que a sua prática deve contribuir para a promoção 

de uma situação equilibrada e não discriminatória entre homens e mulheres. 

• Lei n.º 10/2001, de 21 de Maio - D.R. IS-A, n.º 117, 21/05/2001 

Institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e 

http://www.cite.gov.pt/Legis_Nac/ArquivoLN/LeisArqLN/Lei10_2001.htm�


mulheres. http://www.cite.gov.pt/pt/acite/igualdade01_10.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificidades 
gerais ao nível de 

cada Estado 

Contexto Socioeconómico e Demográfico Nacional 
1. Considerando os 8 Objectivos de Desenvolvimento consagrados na 

Declaração do Milénio, assinada pelo governo de Moçambique em 2000  
 

1.Reduzir a Pobreza Extrema e a Fome  

• A principal meta deste objectivo é de reduzir em metade a percentagem de pessoas que 

vivem em extrema pobreza ou que sofrem de fome.  

• A incidência da pobreza em Moçambique reduziu de 70% em 1997 para 54% em 2003. O 

desafio actual preconizado no PARPA II é de reduzir a pobreza até 45% em 2009.  

• É importante realçar que está previsto para 2010 a divulgação dos resultados do Inquérito do 

Orçamento Familiar 2008-2009 (Pobreza e Bem Estar em Moçambique, 3ª Avaliação 

Nacional), que disponibilizará a taxa de incidência da pobreza em 2009, e informação sobre 

as condições de vida da população em Moçambique.  

• Apesar dos avanços significativos em diferentes áreas, continuam enormes os desafios para 

reduzir a pobreza absoluta e o fomento do crescimento económico rápido, sustentável e 

abrangente, considerado um aspecto intrínseco ligado a este e a todos outros ODMs.  

 

2.Atingir o Ensino Primário Universal 

• A meta é garantir que até 2015, todos os rapazes e raparigas concluam um ciclo completo do 

ensino primário. 

• A escolarização primária universal continua a representar um grande desafio para 

Moçambique. Na área do ensino primário, o sector continuará as suas actividades com vista a 

assegurar e garantir que, em 2015, todas as crianças tenham acesso a uma educação básica 

mínima de 7 anos de qualidade.  

• Neste âmbito, propõe-se para 2010 que 4,5 milhões de alunos frequentem as escolas públicas 

do ensino primário do 1º grau em todo o País o que corresponderá a um acréscimo de pouco 

mais de 319,1 mil alunos correspondente a um crescimento de 7,5% em relação ao valor 

observado em 2009. Os mesmos alunos frequentarão um total de 10.448 escolas que 

Três prioridades fundamentais do Programa do XVIII 

Governo Constitucional, para a legislatura 2009-2013 

• Relançar a economia e promover o emprego; 

• Reforçar a competitividade, reduzir a dependência energética e o 

endividamento externo, valorizar as exportações, modernizar 

Portugal; 

• Desenvolver as políticas sociais, qualificar os serviços públicos e 

reduzir as desigualdades. 

 

1. Contexto Social 

Segundo CANÇO e SANTOS (2009, p.21), no que diz respeito à segurança social:  

A Constituição da República Portuguesa garante o direito à segurança social (CRP, 

art.º 63º). 

As bases gerais em que está estruturado o sistema de segurança social encontram-se 

previstas na Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, e compreendem três sistemas:  

- o sistema de protecção social de cidadania, que tem como objectivo assegurar 

direitos básicos dos cidadão e a igualdade de oportunidades, assim como promover o 

bem-estar e a coesão sociais; 

- o sistema previdencial que visa garantir prestações pecuniárias substitutivas de 

rendimentos de trabalho perdido em virtude de algumas eventualidades que estejam 

legalmente previstas  

- o sistema complementar que inclui um regime público de capitalização e regimes 

complementares quer de iniciativa colectiva como individual. São mecanismos de 

protecção e de solidariedade social, através da partilha das responsabilidades sociais. 

 

http://www.cite.gov.pt/pt/acite/igualdade01_10.html�


representam um acréscimo de 421 (4,2%) unidades em relação às que funcionam no corrente 

ano lectivo. O número médio de alunos do Ep1 por escola aumentará em 3,2% (13 alunos), 

passando de 422 para 435 a nível nacional. 

• Para o EP2 propõe-se que em 2010 seja inscrito um total de 888,5 mil alunos que 

corresponderá a um crescimento de 18,0% relativamente ao número observado em 2009.  

3.Promover a Igualdade do Género e a Autonomia das Mulheres  

• A meta é reduzir as disparidades de género em todos os níveis do ensino até 2015, 

priorizando os níveis primário e secundário.  

• Neste sentido, a sensibilização das comunidades para o ingresso da rapariga, no ensino com a 

idade oficial, de 6 anos de idade, irá prosseguir.  

• As previsões para 2010, apontam para a taxa líquida de escolarização das raparigas aos 6 

anos na 1ª classe de 79% (76%, 2009). A taxa de conclusão do EP2 pelas meninas estima-se 

em 46% (44%, 2008).  

 

4.Reduzir a Mortalidade Infantil  

• A meta define a redução em dois terços, até 2015, da taxa de mortalidade de crianças 

menores de cinco anos.  

• Para atingir este objectivo, é necessário que Moçambique continue a reduzir a taxa de 

mortalidade de crianças com menos de 5 anos de 277/1000 nados vivos em 1994 a 82/1000 

nados vivos em 2015. 

• Neste sentido está previsto para 2010, a Formação de 300 técnicos de Saúde em Cuidados 

Essenciais dos Recém-nascidos; a Implementação da Consulta Pós-natal nos primeiros 7 dias 

de vida; No âmbito da redução da mortalidade neo-natal, será realizada a consulta pós-natal 

integrada durante o período mais vulnerável, isto é, no 3ºdia e no 7ºdia após o parto para as 

mães e os recém-nascidos, em todos os níveis de prestação de serviços, por forma a assegurar 

uma boa continuidade dos cuidados para as mães e os recém-nascidos desde a unidade 

sanitária até à comunidade e vice versa.  

• Durante a consulta pós-natal serão reforçadas as acções de promoção relativas à saúde 

materna, neonatal e infantil, reduzindo assim a falta de oportunidade de melhoria da 

As eventualidades protegidas nestes casos são: 

Doença - Subsídio pecuniário atribuído em regra durante um máximo de 1095 dias. 

Parental - Subsídio pecuniário durante 120 dias ou 150 (120+30) por partilha de 

subsídio, no montante de 100% da remuneração de referência ou 83% no caso de 

180 dias (150+30) por partilha de subsídio, 80% no caso de 150 dias.  

Desemprego - Concretizado através da atribuição de subsídio de desemprego (65% 

da remuneração de referência), do subsídio social de desemprego (montantes 

variáveis, de acordo com o agregado familiar do/a beneficiário/a) e do subsídio de 

desemprego parcial. 

Encargos familiares – abono de família pré-natal, abono de família para crianças e 

jovens, subsídio de funeral, bonificação por deficiência, subsídio por frequência de 

estabelecimento de educação especial, subsídio mensal vitalício e complemento 

extraordinário de solidariedade, subsídio por assistência de terceira pessoa. 

Invalidez - Pensão por incapacidade permanente para o trabalho. 

Velhice - Pensão atribuída ao/à beneficiário/a que tenha atingido a idade mínima 

legalmente presumida como adequada para a cessação do exercício da actividade 

profissional, com um registo de remunerações durante um período mínimo. 

- Às pensões de invalidez e de velhice pode acrescer o complemento por 

dependência. 

- A uniformização da idade da reforma para homens e mulheres aos 65 anos foi operada 

pelo Decreto-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro, na redacção em vigor. 

Morte - Pensão de sobrevivência (a que pode acrescer o complemento por 

dependência) e subsídio por morte.  

Doenças Profissionais – No caso de prestações pecuniárias podem-se salientar as 

indemnizações por incapacidade temporária absoluta ou parcial, pensão por 

incapacidade permanente absoluta ou parcial, subsídios por situação de elevada 

incapacidade permanente, provocadas por doença profissional. Também podem 

existir prestações em espécie. 



cobertura das intervenções essenciais para sobrevivência infantil.  

5.Melhorar a Saúde Materna  

• A meta é reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna.  

• Em Moçambique, as enfermidades reprodutivas são responsáveis por cerca de um quinto do 

total das doenças e por um terço de todos os óbitos, entre as mulheres em idade reprodutiva.  

• A mortalidade materna intra-hospitalar representa um indicador de qualidade de atenção à 

gravidez e ao parto. Dados de rotina indicam que a taxa de mortalidade materna intra 

hospitalar por 100.000 nados vivos tem uma tendência negativa e irregular tendo-se situado 

sucessivamente em 182/100.000, 190/100.000, 163/100.000, 193/100.000 em 2005, 2006, 

2007, 2008 respectivamente.  

• Com vista a reduzir os actuais níveis de mortalidade maternal em 2010 pretende-se: Atingir a 

cobertura de 62% de partos institucionais; Consolidar e expandir os cuidados obstétricos até 

atingir o nível em que 03 unidades sanitárias por 500.000 habitantes prestam serviços 

obstétricos de emergência básicos.  

6.Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças  

•  A meta é travar até 2015 e iniciado a inversão do alastramento do HIV/SIDA. Até 2015, ter 

detido a incidência da malária e de outras doenças importantes e começando a inverter a 

tendência actual.  

• A pandemia do HIV/SIDA continua a ser uma das maiores ameaças ao desenvolvimento de 

Moçambique. Neste contexto, serão reforçadas as medidas preventivas do HIV/SIDA e ITSs, 

disponibilizando os preservativos em todos os serviços de ATS, SAAJ, PTV, consultas de PF 

e pré-natais, consultas externas e cuidados domiciliares bem como reforçando a ligação com 

as Organizações Baseadas na Comunidade no âmbito da educação sanitária para redução do 

impacto do HIV/SIDA.  

• A Malária ainda constitui um grande problema de saúde pública em Moçambique. Contudo, 

a partir de 2007 verifica-se em todas as Províncias e, pela 1ª vez nos últimos 20 anos, a 

redução progressiva do número de casos e de mortes por Malária. A nível nacional os casos 

de Malária sofreram uma redução de cerca de 24%, o número de mortes reduziu em cerca de 

35%. Este sucesso está ligado sobretudo à Pulverização Intradomiciliária com Insecticidas.  

 

O esquema de protecção previsto no regime não contributivo compreende as 

seguintes modalidades de prestações:  

- Abono de família pré-natal 

- Abono de família a crianças e jovens, com possibilidade de bonificações e 

majorações em determinadas condições; 

- Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial; 

- Pensão de orfandade; 

- Pensão de viuvez; 

-Subsídio de funeral; 

- Pensão social de velhice e invalidez, a que pode acrescer o complemento por 

dependência; 

- Subsídio por assistência de terceira pessoa; 

- Complemento extraordinário de solidariedade. 

O Estado apoia e valoriza as instituições particulares de solidariedade social no 

âmbito do sistema de acção social. 

 

2. Contexto Económico 

De acordo com CANÇO e SANTOS (2009, p. 19), a situação económica de Portugal é 

a seguinte:  

Em 2007 o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a preços correntes, era de 15 363 

euros. 

A retribuição mínima mensal garantida (salário mínimo nacional) para 2009 foi de 

450 euros. O aumento relativamente a 2008 foi de 5,6%.  

A taxa de inflação em 2008 foi de 2,6%.  

Em 2008 a taxa de actividade (15 e mais anos) era de 62,5% e a taxa de desemprego 



• Neste sentido, Em 2010 pretende-se alcançar os seguintes resultados: Atingir 60% de 

cobertura de Pulverização Intra-domiciliária; Assegurar que 30% dos agregados familiares 

possuam no mínimo duas redes mosquiteiras nos distritos que não beneficiam de 

Pulverização Intra-domiciliária; Garantir que 65% de crianças menores de cinco anos de 

idade e de mulheres grávidas são tratadas correctamente; Atingir a cobertura de 35% de 

mulheres grávidas que façam, pelo menos, duas doses de Tratamento Intermitente 

Preventivo;  

• A Tuberculose é uma endemia em Moçambique e uma das principais causas de mortalidade 

na população adulta. A baixa taxa de detecção de casos, que ainda se situa em 50% e a fraca 

capacidade diagnóstica devido a rede insuficiente de laboratórios de microscopia, constituem 

os principais constrangimentos para o controlo da doença no País. Em 2010 esperam-se 

alcançar os seguintes resultados: A Taxa de Detecção de Casos Novos BK+ de 61%; A 

expansão da Estratégia do Tratamento Sob Observação Directa (DOT’S) para duas 

Localidades em cada um dos 128 Distritos; A formação de 220 Clínicos, dentre Médicos, 

Agentes de Medicina, Enfermeiros, Enfermeiras de SMI no rastreio da Tuberculose em 

pacientes HIV+.  

7.Garantir a Sustentabilidade Ambiental  

• A meta é integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas 

sectoriais e inverter a perda dos recursos ambientais  

• Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável a água 

potável. 

• As principais acções no âmbito de Recursos Hídricos continuam direccionadas para 

consolidação da descentralização da Gestão Operacional dos Recursos Hídricos; Reabilitação 

e Modernização da Rede Hidroclimatológica; Legislação e Planeamento de Recursos 

Hídricos e Desenvolvimento de Gestão de Recursos Hídricos.  

• 56,8%, é a meta de cobertura no abastecimento de água potável prosseguida para o final de 

2010, estando para isso, prevista a construção e reabilitação de 2.143 fontes que permitirão o 

acesso a fontes de água seguras a cerca de 1.071.500 pessoas adicionais.  

• O Subsector de Água Urbana planifica executar 29.390 novas ligações domiciliárias e 197 

fontenários públicos, estimando-se que mais 254.267 pessoas serão abastecidas com água 

de 7,6%. 

A estrutura do emprego por sectores de actividade, no mesmo ano, era a seguinte

               % 

 Sector Primário .....................................11,7 

 Sector Secundário .................................30,6 

 Sector Terciário ...................................

            100,0 

57,7 

 

 



potável. serão realizados Estudos de Viabilidade e Projectos Executivos com vista a 

reabilitação e expansão de sistemas de abastecimento de água de alguns centros urbanos, 

bem como actividades de carácter institucional.  

•  As acções de Saneamento para o ano 2010 serão viradas essencialmente na elaboração de 

estudos e projectos executivos de obras de drenagem e saneamento para as zonas urbanas, a 

construção de latrinas melhoradas nas zonas peri-urbanas, e serão realizadas acções de 

promoção de boas práticas de higiene junto à população beneficiária e construção de latrinas 

de demonstração nas zonas rurais.  

• Em relação às zonas peri-urbanas, está prevista a construção e o monitoramento de 12.016 

latrinas melhoradas em todo o País.  

8.Criar uma Parceria Mundial em Prol do Desenvolvimento  

• A meta é desenvolver um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em regras, 

previsível e não discriminatório, incluindo um compromisso em relação à boa governação, 

desenvolvimento e redução da pobreza.  

• O Governo irá prosseguir com acções tendo em vista o relacionamento privilegiado e 

diversificado com todos os parceiros de desenvolvimento com vista a materialização dos 

seus planos e programas através de:  

i. Reforço da cooperação bilateral e multilateral com outros Países e organizações 

internacionais através da realização e recepção de visitas a todos os níveis, do estabelecimento 

e/ou realização de comissões mistas e/ou consultas anuais, e através da participação em 

conferências internacionais;  

ii. Prosseguimento da actividade diplomática, visando a mobilização de recursos materiais e 

financeiros para apoiar a implementação de programas e projectos de erradicação da pobreza e 

assegurar o crescimento económico no âmbito da contínua implementação da estratégia de 

redução da pobreza absoluta;  

iii. Prosseguimento com a actividade diplomática para obtenção do perdão total da dívida 

moçambicana junto à vários parceiros internacionais, incluindo o diálogo, monitoria e avaliação 

no âmbito do apoio programático com os Parceiros do Apoio Programático (PAPs);  



iv. Desenvolvimento de actividades de divulgação, monitoria, avaliação e implementação de 

programas e iniciativas no âmbito da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 

(NEPAD) a nível nacional, nomeadamente do Mecanismo Africano de Revisão de Pares 

(MARP).  

 

 

2. Principais Objectivos do Plano Económico e Social 

O Plano Económico e Social para 2010 define como principais objectivos os seguintes:  

i. Alcançar um crescimento económico de 6.2%.  

ii. Conter a taxa de inflação média anual em cerca de 9.5%;  

iii. Atingir um nível de USD 2,142 milhões de dólares, em exportações de bens, o que 

representará um crescimento de 10% comparativamente as projecções para finais de 2009;  

iv. Atingir um nível de reservas internacionais líquidas que financiem cerca de 5 meses de 

importações de bens e serviços não factoriais, excluindo os mega-projectos;  

v. Prosseguir com a criação de condições que tornem atractivo o investimento em Moçambique, 

salvaguardando, no entanto, uma correcta gestão do meio ambiente;  

vi. Melhorar em quantidade e qualidade os serviços públicos de educação, saúde, água e 

saneamento, estradas e energia;  

vii. Consolidar a Descentralização do Orçamento do Estado para os Distritos. (in Plano 

Económico e Social para 2010, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

(in Plano Económico e Social para 2010, pp. 7-11) 

 



2. Enquadramento das Políticas da Promoção da Cidadania e Igualdade de Género na Educação 

Referências Moçambique Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas Gerais 

O Sistema Nacional de Educação (SNE) estrutura-se em Ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino 
extra-escolar (Art.º 6, LEI Nº. 6/92, DE 06 DE MAIO, do SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO).
 

 A tabela que se segue, especifica a composição do SNE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A política nacional de educação é de assegurar o acesso à educação a um número cada vez maior de 

utentes e de melhorar a qualidade dos serviços prestados em todos os níveis e tipos de ensino. Portanto, 

pretende-se massificar o acesso da população à educação e fornecer uma educação com uma qualidade 

aceitável, isto é, uma educação com um conteúdo apropriado e um processo de ensino-aprendizagem que 

promova a evolução contínua dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, de modo a satisfazer os 

anseios da sociedade (Resolução nº 8/95 de 22 de Agosto). 

 

 

 

De acordo com Canço e santos (2009, pp.81-82), o sistema oficial de educação tem a 

seguinte composição: 

Educação Pré-Escolar – Facultativa e gratuita (dos 3 anos de idade até à entrada no 

ensino básico). 

Ensino Básico – Obrigatório e gratuito (com a duração de 9 anos). 

Ensino Secundário – Facultativo, com a duração de 3 anos. 

O ensino secundário organiza-se em percursos opcionais: 

- uma via predominantemente orientada para o prosseguimento de estudos – Cursos 

Científico-Humanísticos 

- uma via predominantemente orientada para a vida activa - Cursos Tecnológicos. 

Há ainda a considerar as seguintes alternativas: Cursos de Ensino Artístico 

Especializado, subdivididos em 3 áreas: Artes Visuais e Audiovisuais, Dança e 

Música. 

Nos ensinos básico e secundário, existem, ainda, como oferta alternativa, os cursos das 

Escolas Profissionais, que conferem um diploma de estudos de equivalência ao 9º ou 

ao 12º anos, viabilizando o prosseguimento da formação no ensino superior e 

conferindo o certificado de qualificação profissional de nível II ou III.  

Mais recentemente foi criada, no quadro da educação e formação de pessoas adultas, a 

Iniciativa “Novas Oportunidades” que integra o Sistema de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências (RVCC) adquiridas ao longo da vida, por 

via formal, informal e não-formal, conferindo uma dupla certificação académica e 

profissional. 

Existem ainda os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), para alunos 

maiores de 18 anos, e o Ensino recorrente para pessoas maiores de 15 ou 18 anos, 

respectivamente para o ensino básico e secundário, os quais, com um currículo 

Sistema Nacional de Educação 

Ensino pré-escolar Ensino escolar Ensino extra-
escolar 

O ensino se realiza em creches e 
jardins-de-infância e está 
vocacionado para crianças com 
idade inferior a 6 anos. 
Funciona como complemento ou 
supletivo da acção educativa da 
família, com a qual coopera 
estreitamente. 
O seu objectivo é estimular o 
desenvolvimento psíquico, físico 
e intelectual das crianças e 
contribuir para a formação da sua 
personalidade. 

Ensino geral  
 
- Primário 
1º Grau: 1ª a 5ª Classe 
 2º Grau: 6ª a 7ª Classe 
 
- Secundário 
1º Ciclo, da 8ª à 10ª 
classe; 
2º Ciclo, 11ª e 12ª 
classes 

Ensino 
técnico-
profissional  
 
- Elementar 
- Básico  
- Médio 

Ensino superior 
 
- Compete assegurar a 
formação a nível mais 
alto de técnicos e 
especialistas nos 
diversos domínios do 
conhecimento 
científico. 
- Destina-se aos 
graduados com a 
12ªclasse do ensino 
geral ou equivalente. 

Modalidades 
especiais de Ensino 
escolar  
 
- O ensino especial; 
- O ensino 
vocacional; 
- O ensino de 
adultos; 
- O ensino à 
distância; 
- A formação de 
professores 

- Engloba 
actividades de 
alfabetização e 
de 
aperfeiçoament
o e actualização 
cultural e 
científica e 
realiza-se fora 
do sistema 
regular do 
ensino. 

 



específico, conferem equivalência ao ensino regular. 

Para quem conclui o ensino secundário, existem os Cursos de Especialização 

Tecnológica que correspondem a formações pós-secundárias, não superiores, que 

conferem uma especialização científica ou tecnológica, numa determinada área de 

formação. 

Ensino Superior – Facultativo: a habilitação geral ao acesso ao ensino superior é o 12º 

ano de escolaridade. A primeira matrícula e a inscrição no ensino superior estão 

sujeitas aos critérios de selecção e seriação, da competência dos estabelecimentos de 

ensino superior. Os maiores de 23 anos, titulares de qualificações pós-secundárias ou 

que, não sendo titulares de habilitação de acesso ao ensino superior, realizem provas 

específicas, têm acesso ao ensino superior. 

 

Educação extra-escolar – Com o objectivo de complementar a formação escolar ou 

suprimir a sua carência, sendo um dos seus vectores fundamentais a eliminação do 

analfabetismo, literal e funcional. 
 

Em anexo (Anexo nº5) encontra-se a Lei de Bases do Sistema Educativo: Lei n.º 46/86 

de 14 de Outubro (Alterada pela Lei n.º 115/97 de 19 de Setembro). 

 

Segundo o Programa do XVIII Governo Constitucional (2009-2013, pp.47-49), na 

educação básica e secundária, pretende-se consolidar as mudanças e desenvolver as 

linhas de evolução e progresso do sistema educativo. Nestes termos, são cinco os 

objectivos fundamentais do Governo: 

• O primeiro é concretizar a universalização da frequência da educação básica e 

secundária, de modo a que todas as crianças e jovens frequentem estabelecimentos de 

educação ou formação, pelo menos entre os cinco e os 18 anos de idade; 

• O segundo objectivo é consolidar e alargar as oportunidades de qualificação 

certificada para os jovens e adultos que entraram no mercado de trabalho sem terem, 

pelo menos, habilitações equivalentes ao ensino secundário; 



• O terceiro objectivo é continuar a desenvolver programas de melhoria da qualidade 

das aprendizagens dos alunos; 

• O quarto objectivo é reforçar os recursos, as condições de funcionamento, o papel e a 

autonomia das escolas; 

• E o quinto objectivo é valorizar o trabalho e a profissão docente. 

 

Concretizar a educação básica e secundária de qualidade para todos 

a) Na sequência da aprovação da lei que estende a escolaridade obrigatória aos 12 anos 

de educação ou formação, tornando assim obrigatória a frequência da escola ou de 

centro de formação para todos os jovens até aos 18 anos de idade. 

Prevê-se a criação de 40 mil vagas adicionais no ensino secundário, até 2013; 

b) A partir do ano lectivo de 2009-2010, será prestado um novo apoio social às 

famílias, para que possam assegurar a frequência do ensino secundário pelos seus 

filhos. 

c) Será concluído o programa de construção de jardins-de-infância nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto, de modo a garantir a oferta pública, através da rede 

autárquica e da rede solidária, de todos os lugares necessários à universalização da 

frequência da educação pré-escolar pelas crianças de cinco anos. Ficando assim 

assegurada a provisão pública, o dever de as famílias inscreverem as crianças de cinco 

anos passará a ter todas as condições de ser cumprido. Ao mesmo tempo, será 

prosseguido o reforço da capacidade da rede pública para as crianças de três e quatro 

anos de idade. 

 

Alargar as oportunidades de educação e formação para jovens e adultos já 

inseridos no mercado de trabalho 

a) Reforçar a Iniciativa Novas Oportunidades, definindo novas orientações e 

objectivos para o novo ciclo que começará a partir de 2010. Neste quadro, serão 

objectivos principais: aproximar mais a formação dos adultos das necessidades e 

oportunidades do mercado de trabalho, assegurando a dupla certificação; desenvolver a 

rede e capacidade dos Centros Novas Oportunidades; e alargar a todos os níveis de 

qualificação do Catálogo Nacional das Qualificações os referenciais para o 



reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais; 

b) Utilizar os Centros Novas Oportunidades das escolas para, em parceria com as 

respectivas associações, desenvolver iniciativas de formação e qualificação destinadas 

especificamente aos pais e encarregados de educação, que lhes permitam, também, 

acompanhar melhor as actividades escolares dos filhos. Será dada particular 

importância à formação em tecnologias de informação e comunicação; 

c) Promover um programa de formação para empresários, nomeadamente das 

pequenas e médias empresas, com o duplo objectivo de elevar os seus níveis de 

qualificação e de promover a aquisição de competências básicas no domínio da gestão. 

Este programa envolverá a rede dos Centros Novas Oportunidades e as associações 

empresariais; 

d) Utilizar sistematicamente as possibilidades abertas pela difusão das plataformas e 

tecnologias de informação e comunicação para promover a educação e formação à 

distância. 

 

Promover a qualidade das aprendizagens e valorizar a escola pública como 

instrumento para a igualdade de oportunidades 

a) Consolidar a organização curricular da educação básica, garantindo uma maior 

coerência e articulação entre os ciclos de estudos e introduzindo, sem rupturas 

desnecessárias, melhorias e aperfeiçoamentos na organização do currículo e das 

aprendizagens; 

b) Consolidar a diversificação da oferta formativa no ensino secundário, continuando a 

valorizar o ensino profissional, concluindo a reforma do ensino artístico e garantindo a 

existência de modalidades de formação que respondam à diversidade de públicos 

abrangidos pela nova meta de escolaridade obrigatória; 

c) Responder à diversidade social e cultural dos alunos, consolidando e desenvolvendo 

os instrumentos de combate ao insucesso e ao abandono escolar precoce, sem transigir 

na exigência de aprendizagens com aproveitamento e tirando vantagem do muito que 

já se conseguiu, nos últimos quatro anos, em termos de melhoria dos resultados 

escolares e de prevenção do abandono precoce e desqualificado. A lógica de trabalho 

em rede, num dado território, envolvendo escolas, famílias, autarquias, centros de 



formação e tecido social local; os percursos curriculares alternativos, como os cursos 

de educação e formação; o incremento dos recursos humanos e pedagógicos nas 

escolas; bem como outros instrumentos serão desenvolvidos, sempre com o objectivo 

de proporcionar aprendizagens de qualidade para todos; 

d) Consolidar e desenvolver os planos e programas concebidos para a melhoria de 

competências-chave ou de aprendizagens em determinadas áreas críticas, através, 

designadamente, da formação de professores e da difusão das boas práticas. O Plano de 

Acção para a Matemática, o Plano Nacional de Leitura, os programas de formação para 

o ensino do Português, da Matemática e das Ciências experimentais, a promoção da 

educação para a cidadania, a valorização do ensino tecnológico, são, entre outros, 

processos a consolidar e desenvolver. 

Programas 
educativos, 

curriculares de 
Cidadania e 
Igualdade de 

Género 

No âmbito de Legislação, Políticas e Planos  

• Promover a integração da perspectiva de género nas políticas, programas e projectos sectoriais;  

• Produzir 3.000 brochuras, nas línguas nacionais (Changana, Sena e Makhuwa), sobre a integração de 

género nos planos e orçamento;  

• Criar e operacionalizar 60 Conselhos Distritais para o Avanço da Mulher, sendo 17 na província de 

Cabo Delgado, 7 em Niassa, 4 em Nampula, 2 na Zambézia, 6 em Tete, 2 em Manica, 13 em Sofala, 4 

em Inhambane, 3 em Gaza e 2 em Maputo Província.  

 

 No âmbito da elevação da consciência da sociedade sobre os direitos da mulher  

• Divulgar instrumentos nacionais e internacionais de defesa dos direitos humanos da mulher nas 

instituições do Governo e da Sociedade Civil através da realização de 11 seminários para um total de 

770 representantes, sendo 70 por cada Província, dos quais 50% do sexo feminino.  

 

No âmbito da Promoção de igualdade de oportunidades entre mulheres e homens  

• Realizar acções de capacitação sobre género, desenvolvimento e orçamentação na óptica de género, 

envolvendo 330 representantes das instituições governamentais e não governamentais de todas as 

Províncias.  

 

No âmbito da Formação/ capacitação  

No âmbito da educação para a cidadania o Governo compromete-se: 

• Continuar a apostar no Programa Novas Oportunidades como instrumento 

privilegiado de capacitação e reconhecimento de competências de mulheres adultas; 

• Promover a utilização de linguagem não sexista nas políticas públicas e nos manuais 

escolares; 

• Promover acções sistemáticas de sensibilização na área da promoção da igualdade de 

género e da prevenção da violência de género, nomeadamente através do lançamento 

de campanhas, atribuição de prémios e ciclos internacionais e nacionais de 

conferências. 

No mesmo sentido, o Governo continuará a dar prioridade à promoção da 

empregabilidade e do empreendedorismo feminino, designadamente através de: 

• Aprofundamento dos mecanismos de apoio ao empreendedorismo feminino; 

• Promoção de medidas para a eliminação da segregação segundo o género, no 

mercado de trabalho, e para o combate às desigualdades salariais entre homens e 

mulheres; 

• Elaboração de Planos para a Igualdade nas empresas públicas. 

O Governo defenderá, ainda, o aprofundamento das políticas públicas de apoio à 

natalidade e à conciliação entre vida profissional, pessoal e familiar, designadamente 

através: 

• Da continuidade do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 



• Capacitar em matéria de género, participação, violência e HIV/SIDA aos membros das redes e 

unidades de promoção de mulheres e homens na planificação e governação distrital nos Distritos 

costeiros de Cabo-Delgado - Distritos de Mueda, Nangade, Muidumbe, Meluco e Ancuabe (in Plano 

Económico e Social, 2010, p. 133). 

 

Programas de Assistência Social  

A assistência social e económica directa aos indivíduos incapacitados para o trabalho e a promoção do 

desenvolvimento socioeconómico dos indivíduos ou grupo de indivíduos capacitados para o trabalho 

continuará a ser privilegiado. Assim, prevê-se que em 2010 um total de 462.620 pessoas beneficiem de 

assistência através dos programas de protecção social básica.  

 

Assegurar a prioridade da assistência aos grupos vulneráveis em situação de emergência, 

nomeadamente: criança em situação difícil, mulher chefe de agregado familiar, pessoas idosas, pessoas 

portadoras de deficiência e doentes crónicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(in Plano Económico e Social, 2010, pp.98-99) 

(PARES); 

• Da promoção de uma melhor conciliação entre horários escolares e comerciais e os 

horários laborais; 

• Do aprofundamento dos apoios sociais em situações de monoparentalidade (in 

Programa do XVIII Governo Constitucional, 2009-2013, pp.81-82). 

 

Programas de Assistência Social 

Distribuição dos Beneficiários por Província 

Províncias Programa de Subsídios 
de Alimentos 

Programa Benefício 
Social pelo Trabalho 

Programa de Geração 
de Rendimentos 

Programa de Apoio 
Social Directo 

Programa de 
Desenvolvimento 

Comunitário 

Niassa 
 C.Delgado  
Nampula  
Zambézia  
Tete  
Manica  
Sofala 
Inhambane 
Gaza  
Maputo P. 
Maputo C. 

14,300 
 15,000  
31,700  
17,400  
18,200  
17,200  
14,851  
15,400  
23,680 

7,400  
6400 

983  
263  
581  
548  
263  
393  
605  
284 
718  
158 
350 

475 
 540  
920  

1,180  
550  
500  

1,310 
672 

1,045  
300 
500 

 

2,300 
 1,180  
2,650 
3,285  
1,860  
1,700  
2,550  
1,735 
1,690  
1,150 
1900 

43,005 
14,250 
68,500 
21,800 
15,600 
13,000 

7,600 
18,662 
19,613 
12,000  
11921 

Total  
181,531 5,146 7 ,992 22,000 245,951 

 


