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1. Sumário Executivo

As Nações Unidas reconhecem a necessidade de 
proteger e promover o direito da mulher de participar 
no processo eleitoral, particularmente nos países 
pós-conflito. Os direitos eleitorais são muito mais do 
que o simples direito ao voto, mas abragem tambem 
a liberdade de expressão, de reuniao e associação, e 
a liberdade de participar na condução dos assuntos 
públicos, de ocupar cargos públicos  a todos os níveis 
do governo e participar na formulação das políticas do 
governo. Os instrumentos internacionais de Direitos 
Humanos das Nações Unidas afirmam que as mulheres 
têm direito de gozar de todos estes direitos e liberdades 
da mesma forma que os homens. A participação 
igualitária das mulheres é essencial para a realização 
de eleições democráticas. Para que as eleições sejam 
verdadeiramente livres e justas, as mulheres devem ter 
as mesmas oportunidades que os homens de participar 
em todos os aspectos do processo eleitoral.

Desde 1994, Moçambique realizou em Outubro de 2019 
suas sextas eleições gerais. Os dados do recenseamento 
eleitoral de 2019 disponibilizado  pelo STAE mostram 
que uma porcentagem maior de eleitores recenseados 
era de mulheres (53,38) em comparação com homens 
(46,62%). Ao mesmo tempo, observações recentes 
e outros dados sobre eleições anteriores também 
disponíveis no STAE mostram que a abstenção de 
eleitores tem aumentado desde as primeiras eleições 
gerais. Os dados de resultados eleitorais anteriores e 
de recenseamento eleitoral não são desagregados por 
sexo, dificultando distinguir ou diferenciar as taxas de 
abstenção entre homens e mulheres e os fatores que 
influenciam seus padrões de votação.

O principal objetivo deste estudo era de avaliar o nível 
de participação das mulheres nos processos eleitorais 
em Moçambique. Especificamente, procurou identificar 
e examinar os fatores que influenciam a participação 
das mulheres como eleitoras e candidatas, bem como 
identificar estratégias para superar barreiras/ restrições 
e aumentar sua participação.

Para avaliar a dimensao da participacao  das mulheres 
no processo eleitoral, o estudo adotou  uma mistura de 
três métodos de coleta de dados. A analise  envolveu 
a revisao de dados estatísticos disponíveis no STAE Rochan Kadariya/ UNDP Mozambique
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sobre o recenseamento eleitoral e padrões de votação 
das mulheres em Moçambique nas eleições nacionais 
anteriores. Foram também analisados estudos, análises 
e relatórios sobre a participação das mulheres nos 
processos políticos em Moçambique conduzidos por 
organizações da sociedade civil em Moçambique.  
Como parte dos métodos de coleta de dados, foram 
realizadas três seminarios consultivos, com um 
mínimo de 30 participantes cada, reunindo membros 
da sociedade civil informados e com experiencia 
no assunto em estudo, com o objetivo de abordar 
o problema e discutir assuntos  específicos. Foi 
tambem  realizada uma entrevista importante com uma 
informante-chave , a Assessora de Educação Cívica do 
STAE, com o objetivo de compreender até que ponto o 
STAE tem como alvo o Eleitor feminino e as estratégias 
usadas para alcançar esse objetivo. 

Outros potenciais informants-chave  da sociedade civil 
participaram nas discussões dos grupos  durante os 
seminarios consultivas, onde fizeram contribuições 
vitais  embora nao tenham feito qualquer entrevista 
particular.

O estudo concluiu que o envolvimento das mulheres 
no processo eleitoral como eleitoras está em declínio, 
independentemente do alto nivel de recenseamento 
eleitoral de mulheres. Confirmou também que as 
mulheres ainda enfrentam algumas restrições, tanto 
como eleitoras bem como candidatas, que afetam 
negativamente seu engajamento no processo eleitoral.

A avaliação revelou algumas conclusões fundamentais:

Como eleitoras:

• Mais mulheres do que homens  recensearam-se 
como eleitoras. As  mulheres a constituírem 53,38% 
e os homens 46,62% dos eleitores recenseados 
para as eleições de 2019.

• As mulheres são sujeitas à pressão dos líderes 
locais/comunitários e da família (especialmente 
maridos) para se recensearem como eleitoras, 
muito embora algumas delas não necessariamente 
votem no dia das eleições.

• O conceito errado de que o cartão de eleitor é uma 
forma importante de acesso a muitos benefícios 
sociais e de desenvolvimento tem resultado no 
recenseamento eleitoral se tornar o objectivo e a 
votação ser ignorada por muitas mulheres. Este 

equívoco é atribuído à desinformação por parte 
dos líderes comunitários/locais.

• Embora haja uma maior consciencialização entre 
as mulheres de zonas urbanas sobre os seus 
direitos de participar nas eleições, as mulheres 
de zonas rurais ainda estão muito atrás, a maioria 
das mulheres das zonas rurais não compreende as 
razões  porque votam.

• Nas áreas rurais e nas zonas urbanas, os múltiplos 
papéis de género das mulheres tendem a interferir 
com a sua participação nos programas de 
educação cívica eleitoral e nos processos eleitorais 
(votação) e, muitas mulheres, especialmente nas 
zonas rurais, continuam a ser excluídas.

• Algumas crenças religiosas são uma barreira à 
participação das mulheres, limitando o seu papel 
na vida política do Pais.

• A participação maciça de mulheres em comícios de 
campanha eleitoral é motivada pela expectativa de 
receber os materiais de visibilidade da campanha 
eleitoral (capulanas, camisetas, bonés, etc.).

• A perda de esperança ou confiança de que o seu 
voto trará mudanças positivas na sociedade, tais 
como emprego e boas estradas, cria apatia entre 
mulheres jovens e idosas.

• As mulheres não têm capacidade de exigir que os 
seus líderes eleitos prestem contas das promessas 
feitas durante as campanhas eleitorais. 

Como candidatas:

• De forma geral, o espaço político em Moçambique 
continua sendo considerado de domínio masculino 
e isto constitui uma barreira à ascensão das 
mulheres como candidatas nos partidos políticos. 

• A falta de capacidade entre as mulheres resulta na 
baixa participação das mulheres. 

• As mulheres, como eleitoras e candidatas, sofrem 
violência baseada no género relacionada com as 
eleições, incluindo violência psicológica.  

• A lealdade ao partido político  é uma barreira ao 
engajamento efectivo das mulheres no processo 
eleitoral,  tanto ao nível do candidato como de 
oficial eleito, uma vez que a agenda do seu partido 
tem sempre prioridade em situações em que há 
conflito entre a agenda de género e a agenda do 
seu partido. 

As recomendações estão divididas em quatro pontos 
principais:

1. Fortalecimento dos programas de educação cívica 
eleitoral:

• O STAE deve colaborar mais com as OSCs nos 
seus programas de educação cívica afim de 
melhorar  a confiança das comunidades. 

• A educação cívica sobre eleições deve ser 
uma actividade contínua e permanente e não 
apenas uma actividade no ano eleitoral.

• A educação cívica deve ser feita nas línguas 
locais para que seja acessível a muitas 
mulheres. 

• A educação cívica deve ter em conta as 
necessidades dos deficientes visuais e dos 
cidadãos com deficiências físicas.

• As mensagens específicas dirigidas aos jovens 
devem ser inclusas no pacote da educação 
cívica eleitoral. 

• Os idosos, especialmente as mulheres, tendem 
a ser deixados para trás; deve haver programas 
especiais para os idosos.

• Os direitos de outros grupos marginalizados, 
como as mulheres LGBT, devem ser inclusos 
nas campanhas de educação cívica.  

• Os programas de educação cívica eleitoral 
devem tomar em conta os múltiplos papéis de 
género das mulheres para garantir que mais 
mulheres sejam alcançadas.

• Intensificar e expandir o uso de metodologias 
mais atraentes na Campanha de Educação 
Cívica, como canções, dança, teatro, mídia 
social, debates nas rádios comunitárias.  

• Os instrumentos   de advocacia existentes 
sobre a participação  das mulheres nos 
processos politicos  desenvolvidos pelas 
OSCs, tais como “ o Manifesto das Mulheres” 
produzido pelo Fórum Mulher, devem ser 
amplamente divulgados. 

2. O sistema de quotas deve ser legislado em 
contraposição ao actual sistema de quotas 
voluntárias, afim de aumentar o número de 
mulheres candidatas.

3. Desagregação por sexo dos dados de participação 
dos eleitores  - Os dados de participação dos 
eleitores devem ser desagregados por sexo e 
idade para permitir uma melhor compreensão das 
tendências e padrões de votação das mulheres.

4. Investir na capacitacao das mulheres - os partidos 
políticos devem investir na construção e/ou 
reforço das capacidades das mulheres com vista a 
aumentar o número de mulheres candidatas.

Diversos:

• As OSCs devem monitorar o compromisso dos 
partidos políticos com a igualdade de género e 
devem pressioná-los a implementar um sistema de 
quotas como ponto de partida.

• Criar uma plataforma de mulheres para exigir 
a prestação de contas a médio prazo sobre as 
promessas feitas durante as eleições.

• Para aumentar a participacao de mulheres no dia 
de votacao, devem ser criadas filas separadas para 
mulheres.   

Ticiana Egg/ UNDP Mozambique
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2. Antecedentes
Após o fim da guerra civil de 16 anos que deixou o 
país gravemente empobrecido, Moçambique realizou 
as suas primeiras eleições multipartidárias em 1994, 
tendo a FRELIMO e a RENAMO como principais actores 
partidários. Desde 1994, as eleições democráticas 
tornaram-se o elemento central da construção da paz 
em Moçambique, tal como acontece noutros países 
pós-conflito. A ênfase dada ao processo eleitoral 
reconhece que as instituições com apoio popular e 
legítimas podem ser a chave para soluções duradouras 
dos conflitos. Só quando as instituições são 
democráticas e representativas de todos os grupos da 
sociedade - mulheres e homens, minorias e maiorias,  
Pobres  e ricos - é que a paz estável e a prosperidade 
nacional poderão ser alcançadas. Desde 1994, o país 
realizou mais quatro eleições gerais - 1999, 2004, 2009 
e 2014- e com as eleições de 15 de Outubro de 2019 a 
ser a sexta.

O contexto legal e político do processo eleitoral em 
Moçambique baseia-se nas disposições de diversas 
leis nacionais e instrumentos regionais e internacionais 
de Direitos Humanos que o Governo de Moçambique 
adoptou e ratificou para a promoção e o alcance da 
igualdade de género tais como a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres (CEDAW), a Declaração e 
Plataforma de Acção de Pequim, o Protocolo da 
SADC sobre Género e Desenvolvimento, e a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem o 
objectivo específico de alcançar a igualdade de género 
e capacitar todas as mulheres e raparigas, entre outros.

3. Fundamentação do Estudo
Apesar da participação das mulheres no processo 
eleitoral ter aumentado significativamente ao longo 
dos anos desde 1994, o envolvimento das mulheres 
como candidatas ainda está muito atrás dos homens 
e a participação das mulheres nas eleições tem vindo 
a declinar. Observações recentes indicam que muitas 
eleitoras recenseadas não exercem o seu direito de 
voto. Estas observações são corroboradas pelo facto 
de que a abstenção nas eleições gerais tem vindo a 
aumentar nos anos eleitorais após as eleições gerais de 
1994, apesar do aumento do recenseamento eleitoral.

Ticiana Egg/ UNDP Mozambique



6 7

Uma avaliação da evolução dos níveis de recenseamento 
eleitoral desde as primeiras eleições gerais revela um 
aumento constante do recenseamento eleitoral de 1994 
a 2009 (81.02% em 1994, 85.86% em 1999 e 90.36% em 
2009), um ligeiro decréscimo em 2014 (89.11%) e um 
aumento para 91.39% em 2019 (Gráfico 1 abaixo).  Pelo 
contrário, existem provas de que a afluência às urnas 
no dia da votação tem vindo a diminuir na sequência 
das eleições gerais de 1994, que contaram com uma 
participação de 79,59% dos eleitores recenseados. Nas 
eleições de 1999, 69,54% dos eleitores votaram, e em 
2004, apenas 36,42% votaram, ou seja, mais de 60% dos 
eleitores se absteram. No entanto, é importante notar 
que nas duas últimas eleições gerais (2009 e 2014) 
houve um ligeiro aumento na participação dos eleitores 
com 44,63% de participação em 2009 e nas eleições de 
2014, 49,03% dos eleitores recenseados participaram, 
com quase 51% de abstenção1. Apesar dos ligeiros 
aumentos registados nas duas últimas eleições gerais, 
em termos globais, entre 2004 e 2014, mais de 50% dos 
eleitores recenseados abstiveram-se.

Pela primeira vez na história eleitoral do país, os 
dados do recenseamento eleitoral de 2019 (veja a 

1 Fonte: Secretariado Técnico de Administração das Eleiçoes (STAE), 
2019

Tabela 1) são desagregados por sexo, revelando uma 
percentagem mais elevada de mulheres (53,38%) 
eleitoras recenseadas em relação aos homens 
(46,62%). Isto corresponde em grande medida aos 
dados do censo nacional da população de 2017 do 
Instituto Nacional de Estatística (INE) que postulam 
que as mulheres constituem 52% da população e os 
homens 48%2. Uma análise dos números de homens 
e mulheres no recenseamento eleitoral pode fornecer 
informações valiosas sobre a participação das 
mulheres nas eleições. No entanto, este não é o caso 
neste momento, uma vez que os dados anteriores sobre 
o recenseamento eleitoral e a participação dos eleitores 
nas votações não estão desagregados por sexo.

Isto dificulta tirar conclusões concretas não só sobre 
a extensão da abstenção de voto das mulheres, mas 
também sobre os factores que levam à abstenção 
de voto. Este estudo pretendeu proporcionar 
uma compreensão aprofundada dos factores que 
influenciam as tendências de recenseamento eleitoral 
e votação das mulheres em Moçambique e identificar 
estratégias para aumentar o seu envolvimento como 
eleitores e candidatos.

2 http://www.ine.gov.mz/estatisticas/publicacoes/mulheres-e-homens/
mulheres-e-homens-2018.pdf

4. Objetivos do Estudo
O estudo procurou compreender as razões subjacentes 
ao nível de envolvimento das mulheres nos processos 
eleitorais, especialmente como eleitoras e candidatas. 
Os objectivos específicos foram: 

• Avaliar o nível de participação das mulheres nas 
eleições em Moçambique 

• Identificar as barreiras e/ou constrangimentos 
à participação das mulheres (registo, votação e 
candidatura) 

• Identificar estratégias para superar barreiras e 
constrangimentos e aumentar a participação das 
mulheres

5. Limitação do Estudo
Esta foi uma avaliação abrangendo três das onze 
províncias de Moçambique - Cidade de Maputo, 
Gaza e Sofala, por zonas. As três províncias foram 
seleccionadas com base nos níveis de recenseamento 
eleitoral de 2019, particularmente os dados relativos 
ao recenseamento realizado no ano de 2019, que eram 
os dados disponíveis no momento em que o estudo foi 
iniciado.  

Uma análise dos dados que se encontravam então 
disponíveis mostrou que a Cidade de Maputo era a 
cidade com menor participação no recenseamento 
eleitoral, não só em geral, mas mais ainda entre as 
mulheres. Gaza tinha a maior taxa de participação e 
Sofala estava algures no meio. A intenção era dar uma 
representação equilibrada da situação a nível nacional.  

6. Métodos de Coleta de 
Dados 

Revisão de  literatura
Envolveu a revisão dos dados estatísticos 
disponibilizados pelo STAE sobre o recenseamento 
eleitoral e padrões de votação das mulheres 
em Moçambique, tanto nas eleições nacionais 
actuais como nas anteriores.  Estudos, análises e 
relatórios sobre a participação das mulheres nos 
processos políticos em Moçambique conduzidos por Fonte: Secretariado Técnico de Administração das Eleiçoes (STAE)

Gráfico 1: Evolução do Recenseamento Eleitoral: 1994 - 2019 
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organizações da sociedade civil como a WLSA, CeUrbe, 
Genderlinks, CEDES e outras foram também revistos 
com vista a desenvolver uma melhor compreensão 
e ou consciencialização sobre o estado actual do 
conhecimento sobre o assunto.

 
Seminários consultivos
Três seminários consultivos, um em cada uma das 
três províncias seleccionadas, foram realizados como 
parte do processo de recolha de dados do estudo. 
Os seminários são um método de pesquisa baseado 
em grupos onde a relevancia é no trabalho interativo 
baseado em atividades.  Os seminários consultivos 
reuniram as intervenientes da sociedade civil, que 
são informados e experientes sobre a questão em 
estudo, com o objectivo de abordar  a questão e 
discutir problemas específicos. Cada seminário 
contou com a participação de um mínimo de trinta 
(30) participantes, entre os quais grupos de mulheres 
e OSCs que trabalham na promoção da participação 
das mulheres nas eleições, tanto a nível nacional 
como provincial; organizações de jovens como o 
Parlamento Juvenil envolvidas na observação eleitoral, 
organizações baseadas na investigação, como a 
CeUrbe, organizações de comunicação social e grupos 
comunitários de mulheres, como a Associacao Activa 
(ver listas de participantes em anexo - anexos 1, 2 e 30).

Cada seminário consultivo foi realizado com a 
assistência de uma facilitadora usando  métodos 
participativos interactivos, incluindo discussões em 
grupo com cinco a seis pessoas em cada grupo, 
apresentações e discussões plenárias. As discussões 
em grupo foram orientadas por um conjunto de 
questões baseadas nos objetivos do estudo. Todas 
as apresentações dos grupos foram anotadas e as 
opiniões expressas foram capturadas. Para assegurar 
que o máximo de informação possível fosse recolhida, 
os participantes também contribuíram para as 
apresentações de outros grupos.

  
Informantes-chave
Para além dos seminários consultivos, foi realizada 
uma entrevista com a Assessora de Educação Cívica do 
STAE, Yolanda Mussá. A sua selecção para a entrevista 
baseou-se no facto de ela desempenhar papel de 
apoiar a direcção do STAE em relação às estratégias 
e actividades de educação cívica, ela iria fornecer uma 
visão sobre as actividades e estratégias de educação 
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cívica eleitoral usadas pelo STAE para atingir o 
eleitorado feminino. A maioria dos outros informantes-
chave potenciais também participou nas discussões 
dos grupos focais e contribuiram de forma vital durante 
os seminários consultivos.

7. Constatações
Os resultados apresentados nesta sessao baseiam-se 
em dados recolhidos a partir da literatura revista e de 
seminários  consultivos e entrevistas. 

 
Recenseamento eleitoral e seus fatores 
influentes 
Como foi referido acima, os dados do recenseamento 
eleitoral para as eleições gerais de 2019 mostram uma 
percentagem mais elevada de mulheres como eleitoras 
recenseadas em relação aos homens.

A Tabela 1. mostra que em todas as onze províncias 
há mais eleitores recenseados do sexo feminino, 
confirmando as constatações no terreno de que há mais 
mulheres a participar nesta fase do processo eleitoral. 

Province Previsão Homens Mulheres Total %

Niassa 845,219 330,500 347,264 677,764 80.19

Cabo Delgado 1,176,754 579,426 605,598 1,185,024 100.70

Nampula 2,793,912 1,138,019 1,223,954 2,361,973 84.54

Zambézia 2,098,545 989,926 1,150,199 2,140,125 101.98

Tete 1,311,682 534,392 584,986 1,119,378 85.34

Manica 949,279 413,582 479,844 893,426 94.12

Sofala 1,149,184 495,341 533,033 1,028,374 89.49

Inhambane 799,453 252,124 405,018 657,142 82.20

Gaza 1,144,337 472,238 693,773 1,166,011 101.89

Maputo 1,161,225 483,164 532,634 1,015,798 87.48

Maputo City 736,731 346,821 354,085 700,906 95.14

Total 14,166,321 6,035,533 6,910,388 12,945,921 91.39

O estudo concluiu que existem vários factores que 
influenciam a participação das mulheres tanto como 
eleitoras  como candidatas. Alguns dos fatores variam 
entre mulheres urbanas e rurais, enquanto outros se 
sobrepõem. Os seguintes fatores foram identificados:

A. Pressão dos líderes locais e comunitários

Em algumas províncias, o elevado recenseamento 
eleitoral entre as mulheres foi atribuído à intensa 
mobilização comunitária por parte da liderança local. 
Foi apontado que as mulheres estão sob pressão dos 
líderes locais que obrigam os eleitores a recensear . 
Ter o cartão de eleitor é apresentado como benéfico em 
muitas formas, incluindo oportunidades de emprego, 
bem como beneficiar de projetos de desenvolvimento. 

Em Sofala a influência dos líderes comunitários foi 
considerada como algo negativo, porque as vezes o 
“Chefe de Quarteirão” intimida as mulheres para que 
se recenseassem para votar ou mesmo para ir votar. 
Por outro lado em Gaza, a intervenção da comunidade/
líderes locais foi considerada como algo positivo e 
negativo ao mesmo tempo.  Foi considerada positiva 

no sentido de que a sua intervenção resulta no 
aumento do número de mulheres que participam. 
Ao mesmo tempo, foi visto como negativo porque os 
líderes locais induzem as pessoas em erro ao falar-
lhes dos benefícios ilusórios do cartão de eleitor. 
Como resultado dos “benefícios” que são percebidos 
como estando associados ao cartão de eleitor, muitas 
mulheres rurais vão para o recenseamento, embora não 
necessariamente apareçam no dia de eleições. O cartão 
de eleitor é, portanto, visto como mais importante do 
que votar e há o receio de que sem o cartão, é provável 
que se percam alguns benefícios. “Em relação ao 
recenseamento eleitoral há uma participação maciça, 
particularmente por parte das mulheres, apenas para 
ter o cartão, porque hoje em dia sabemos que se quiser 
um documento para se candidatar a uma posição ou 
para beneficiar de um projecto em algum lugar, sem 
o cartão de eleitor não vou ser aceite, por isso sou 
obrigado a registar-me apenas para ter o cartão”, disse 
Leonor Ananias Chiluvane da Associação Kuvumbana, 
um grupo de mulheres com sede em Xai-Xai. Foi 
mencionado que os líderes masculinos tanto nos 
mercados informais e formais controlam as mulheres 
quando se trata de se recensear para votar. 

B. Falta de conscientização / conhecimento dos 
direitos humanos das mulheres

Nas zonas rurais, a falta de conhecimento sobre os 
direitos devido aos elevados níveis de analfabetismo 
e programas de educação eleitoral fracos e menos 
eficazes são razao da elevada abstenção eleitoral entre 
as mulheres rurais. A maioria das mulheres rurais são 
analfabetas e isso faz com que elas não valorizem as 
eleições.

De acordo com o estudo, o elevado número de 
recenseamento eleitoral entre as mulheres urbanas 
foi atribuído à sua maior consciência sobre os seus 
direitos, especificamente o facto de que votar é um 
direito e um dever de cada um. Uma vez que elas tem um 
melhor acesso à informação em comparação com suas 
contrapartes rurais, mais mulheres urbanas tendem a 
votar porque elas reconhecem que é seu direito civil. 
As mulheres nas cidades estão mais conscientes dos 
seus direitos, da sua liberdade de participação e estão 
conscientes de que existem leis que as protegem. 

As mulheres jovens geralmente votam quando é a 
primeira vez que estão a fazer isso, porque, por um lado, 
vêem isso como uma experiência emocionante e, por 

Tabela 1: Resultados do recenseamento eleitoral relativo às eleições de 2019

Fonte: Secretariado Técnico de Administração das Eleições

outro lado, votam porque têm esperanças de mudança 
em suas vidas com base nas promessas feitas pelos 
partidos políticos (promessas de emprego, bolsas de 
estudo, entre outras).

Embora possa ser verdade que uma maior 
consciencialização dos direitos conduza a uma 
maior participação das mulheres urbanas, elas ainda 
enfrentam algumas limitações na sua busca para 
engajarem-se no processo eleitoral. De acordo com 
Yolanda Mussa, o seu trabalho para o seu programa de 
televisão mostra que as mulheres de Maputo se dedicam 
principalmente ao comércio informal nos mercados. 
Dado o fato de que a regra é que a pessoa tem que 
recensear para votar no posto mais próximo da sua 
casa , algumas mulheres não vão porque os mercados 
onde que elas operam não são necessariamente perto 
de suas casas.

Votar
Como indicado anteriormente, a abstenção eleitoral 
tem vindo a aumentar e os seguintes factores foram 
identificados como os que influenciam os padrões de 
votação por parte das mulheres: 

A. Papéis múltiplos de género

Os papéis de género das mulheres, em particular os 
seus deveres no seio da família, foram apontados como 
um factor que limita o seu envolvimento no processo 
eleitoral. Elas passam muito tempo a trabalhar nas 
suas machambas (fazer actividades agrícolas) e 
a vender nos mercados para poderem suportar as 
suas famílias. Isso deixa-as com muito pouco tempo 
para se envolverem na política eleitoral. Por exemplo, 
observou-se que durante as últimas eleições gerais 
(2014), a água não estava a fluir na zona residencial 
de Maxaquene (Cidade de Maputo), pelo que algumas 
mulheres optaram por ir à busca de água em vez de 
irem votar. A sobrecarga dos papéis de género também 
os deixa sem muito tempo para participar na educação 
cívica eleitoral, tantas mulheres, especialmente nas 
zonas rurais, continuam a ser deixadas de fora. 

B. Desigualdade de género e relações desiguais de 
poder   

Relações de poder desiguais nos casamentos ou uniões 
conjugais resultam na violação do direito da mulher a um 
voto secreto e do seu direito de votar para um candidato 
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de sua escolha. Isto é mais evidente no contexto rural, 
onde as decisões são tomadas pelo marido.  Ele decide 
que partido político sua esposa deve apoiar e votar e 
quando se trata de participar de comícios de campanha 
eleitoral, ela só pode participar naqueles realizados 
pelo partido que ele decidiu que ela deve apoiar. Fazer o 
contrário vai custar seu casamento, então, para manter 
seu casamento, ela tem que seguir a linha. Verificou-se 
igualmente que, ao regressarem da assembleia de voto, 
alguns homens perguntam às suas esposas a favor de 
quem votaram, a fim de verificar se ela cumpriu ou não 
com as suas instruções sobre a quem votar.

Alguns homens interferem com os direitos de voto das 
esposas, impedindo-as de votar. Em Gaza, observou-se 
que, em situações polígamas, o marido decide qual das 
esposas vai votar e enquanto as outras devem ficar em 
casa a fazer actividades domésticas.

As relações desiguais de poder não se manifestam 
apenas no lar, mas também em outros espaços 
externos onde a mulher se encontra. As vendedoras 
são monitoradas nos mercados pelas autoridades do 
sexo masculino para ver se elas votaram ou não. “ Em 
Xai-Xai, a liderança nos mercados não deixa ninguém 
sentar-se na banca  para vender sem votar. É preciso 
mostrar o dedo”, disse Avelina António Cumbane, 
uma mulher idosa cujo negócio é vender produtos 
alimentares básicos num dos mercados locais.

C. Orientação sexual

Mulheres LGBT evitam participar da política eleitoral por 
causa da discriminação. Como resultado, as mulheres 
LGBT não só são invisíveis no processo eleitoral, mas 

Vengai Rufu Chikono, 56 anos, ativista da 
Campanha HeForShe, da cidade da Beira, disse: 
“Vemos muitas mulheres que recenseiam, 
mas quando se trata do tempo de votação, o 
número começa a diminuir. Os factores que 
causam isto são muitas vezes culturais como 
os maridos que as impedem de votar. Como 
activista social, o meu papel é falar com outros 
homens para mudar as suas atitudes e parar 
de impedir que as suas esposas se envolvam 
nas eleições”.

também não há representação das suas preocupações 
a nível político.  

D. Crenças religiosas

Em Gaza foi dito que há igrejas cujos membros não 
votam porque não acreditam em votar. Participam 
no recenseamento eleitoral, mas no dia da eleição 
não participam. A maioria dos congregantes destas 
igrejas são mulheres. Notou-se que há  necessidade de 
interagir com  as igrejas no que concerne a educação 
dos eleitoral.  Outros líderes religiosos promovem 
certos candidatos e/ou partidos políticos.

E. Distribuição dos materiais de visibilidade das 
campanhas eleitorais pelos partidos políticos

Os participantes em todas os três seminarios  
consultivos provinciais (Maputo, Gaza e Sofala) 
apontaram que as mulheres são a maioria nos comícios 
eleitorais por causa dos ‘benefícios’ que obtêm (as 
camisetas, as capulanas e os bonés) nestes comícios, 
mas nem todos vão votar. Em Gaza foi dito que o facto 
de não se beneficiar uma capulana ou algo assim 
durante um comício de campanha é suficiente para 
desmotivar alguém a votar.

F. Falta de motivação  

Os jovens das zonas urbanas não aderem aos processos 
eleitorais por desprezo ou desespero. Eles não vêem as 
vantagens de votar e não sabem o valor do seu voto. 
Sua atitude é que “isso não vai mudar minha vida”, 
então, dada a escolha entre se recensear para votar ou 

mesmo votar e fazer outras coisas, eles preferem fazer 
outra coisa que acreditam que vai ajudar a melhorar 
suas vidas.

Yolanda Mussa apontou que as mulheres nas zonas 
urbanas parecem ter perdido a confiança na capacidade 
do processo político de trazer mudança nas suas vidas. 
Ela disse que elas fazem perguntas como “O que o 
voto vai mudar na minha vida? já votamos tantas vezes 
antes?, As coisas vão melhorar se votarmos?  Mesmo 
onde a distância para a assembleia de voto é curta como 
em alguns bairros em Pemba, perguntas sobre boas 
estradas, habitação decente, o estado pobre de tais 
coisas não motiva as mulheres a votar”, disse ela. 

Em Gaza, os participantes disseram que as mulheres 
idosas que não têm esperança de encontrar emprego 
não votam. Algumas delas dizem que “os nossos filhos 
e filhas estão aqui, não têm emprego, para que vou 
votar?” 

Candidatura 

A participação das mulheres no processo eleitoral 
como candidatas ainda está a registar um grande 
atraso. Os seguintes factores foram identificados como 
contribuintes para este estado: 

A. Falta de vontade política na parte dos partidos 
políticos 

A falta de vontade política e o macanismo nos partidos 
políticos são considerados um obstáculo ou uma 
limitação à participação das mulheres, especialmente 
como candidatas. Por vezes, as mulheres candidatas 
são apresentadas como uma estratégia política para 

atrair o voto da mulher, mas há sempre um homem 
atrás dela que dá as ordens, pelo que, apesar de ela 
estar presente, a sua participação não é efectiva. A 
política continua sendo  considerada como um  espaço 
para homens. Os partidos políticos determinam quem 
é nomeado e apesar de existir um sistema de quotas 
voluntárias em Moçambique, este não é implementado 
pela maioria dos partidos políticos. Em alguns casos, 
uma candidata é apoiada por causa das suas relações 
familiares com membros poderosos do partido. 

B. Falta de capacidade 

A falta de capacidade entre as mulheres candidatas 
foi citada como razão da fraca participação das 
mulheres como candidatas. Alguns partidos políticos 
usam isto como desculpa para não ter mulheres nas 
suas listas. Rui Semente, Presidente do Fórum das 
ONG em Sofala (FOPROSA), citando as experiências 
da sua organização como observadores eleitorais 
durante as eleições autárquicas de 2018, disse que a 
falta de capacidade foi usada como justificação pelos 
partidos políticos.  “Estávamos muito preocupados, 
muitas mulheres participaram nas campanhas e no 
recenseamento eleitoral, mas nas listas não havia 
indicações das mulheres. Só a FRELIMO tinha uma 
mulher. Assim, convidámos todos os partidos - incluindo 
a FRELIMO, a RENAMO e o MDM - para entender a razão 
da fraca indicação de mulheres. A resposta foi “Não há 
capacidade nas mulheres”, ele disse. É interessante 
notar que, nas eleições gerais de 2014, as mulheres 
representavam 40% dos candidatos da Frelimo, 27.6% 
da Renamo e 20.4% do MDM, respectivamente 3.

3 EISA Relatório da  Missão de Observação Eleitoral Presidenciais, 
Legislativas e das Assembleias Provinciais 15 de Outubro de 2014 
Mozambique

“É muito difícil ser LGBT em Moçambique. 
As mulheres LGBT são discriminadas duas 
vezes, porque são mulheres e também 
porque são lésbicas. É um processo duplo. 
Normalmente não se fala do papel das 
mulheres LGBT no espaço político. Na 
verdade, actualmente não há um grande 
número de mulheres LGBT interessadas 
em assuntos políticos”, disse Matilde Tomás 
Calima, de 31 anos de idade, uma activista 
LGBT da cidade da Beira.

Ticiana Egg/ UNDP Mozambique

Ticiana Egg/ UNDP Mozambique
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C. Violência contra mulheres nas eleições

As mulheres sofrem ameaças de violência relacionada 
com as eleições, tanto dentro de casa como fora de 
casa.  A violência eleitoral envolvendo mulheres, muitas 
das quais é difícil de quantificar e analisar porque ocorre 
na esfera privada ou de forma psicológica ou restrições 
sociais, é frequentemente ignorada. É importante 
notar que a violência eleitoral contra as mulheres, seja 
por parte dos dirigentes dos partidos políticos, dos 
trabalhadores das mesas de voto ou dos familiares, 
representa um obstáculo significativo para aumentar 
a representação das mulheres na esfera política4. Em 
Gaza, foi relatado que algumas mulheres têm sofrido 
violência doméstica nas mãos dos seus cônjuges 
porque participaram em comícios de campanha 
eleitoral “em vez de estarem em casa a fazer as suas 
tarefas domésticas”. Um estudo conduzido pelo 
CeUrbE na sequência das eleições autárquicas de 2018 
nos distritos de Chókwè (província de Gaza) e Mocuba 
(província de Zambézia) identificou a violência eleitoral 
ou politicamente motivada como um dos factores que 
impedem ou limitam o envolvimento das mulheres 
no processo eleitoral, quer como eleitoras quer como 
candidatas.  O estudo constatou que, embora a violência 
relacionada à eleição seja experimentada por homens e 
mulheres, além da violência física, as mulheres sofrem 
significativamente violência econômica e psicológica. 
As mulheres são impedidas de votar devido às pressões 
familiares e medo do “jogo político”5. 

Mulheres candidatas ou potenciais candidatas sofrem 
violência psicológica. “Quando eles (os homens) vêem 
que ela é uma mulher forte e tem potencial para ganhar, 
eles dizem abertamente, que este não é o seu espaço. 
O espaço político ainda é considerado de domínio 
masculino”, disse Saquina Mucavel do Movimento de 
Mulheres Rurais de Moçambique (MMR) da Cidade 
de Maputo. Quando uma mulher se envolve em uma 
atividade política, sempre há conflitos com seu marido, 
pode ser violência psicológica ou física. “Há sempre 
a percepção de que para uma mulher ter sucesso na 
política, há sempre um homem por trás dela que a 
empurra e é isso que causa conflitos com o marido, 
pode ser violência psicológica ou física”, disse uma 
participante da Beira.

Em Sofala foi reportado que o medo da perda de 
empregos é também um factor contribuinte. Mulheres 
4 https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_effect_of_violence_

on_women_participation_in_bangladesh.pdf
5 Centro de Estudos Urbanos de Mocambique (CeUrbe): As 

“INADIVEIS” Estudo Sobre A Violência Contra a Mulher nas 
Eleições: O Caso dos Municípios de Mocuba e Chokwe. Jan 2019

profissionais como professoras e enfermeiras vão votar 
para manter os seus empregos, temem perder os seus 
empregos se não participarem. Também foi dito que 
algumas mulheres são forçadas a participar na política 
eleitoral devido a ligações familiares. Aqueles que 
têm familiares que são Ministros do Governo ou que 
ocupam cargos de topo no governo, temem que, se não 
votarem, a sua família perderá alguns benefícios.

Também foi relatado que durante o período de 
campanha e no dia das eleições, não só mulheres, 
mas também homens, especialmente homens jovens, 
sofrem violência em algumas zonas.

D. Lealdade ao partido político  

A lealdade ao partido político entre as mulheres 
também foi considerada uma barreira ao envolvimento 
efectivo das mulheres no processo eleitoral, tanto 
a nível do candidato como de um oficial eleito. Os 
partidos políticos determinam quem é nomeado e 
eleito e que questões assumem proeminência a nível 
nacional. Por vezes há conflito entre a agenda da 
igualdade do género e a agenda do partido político 
e, nesses casos, a agenda do partido político tem 
precedência. “Também não é absolutamente correcto 
assumir que o avanço de assuntos importantes para as 
mulheres tem precedência sobre a filiação partidária 
ou a lealdade partidária nas mulheres políticas. As 
mulheres políticas também têm múltiplas identidades, 
e a sua identidade como mulheres pode nem sempre 
prevalecer na identificação de prioridades”6.  

A filiação ou lealdade política também foi creditada à 
criar uma barreira entre as mulheres eleitas e outras 
mulheres em geral, especialmente as de diferentes 
partidos políticos. Foi dito que algumas delas se 
recusam a trabalhar com mulheres e preferem trabalhar 
com homens. 

Conclusões e Recomendações
A participação das mulheres no recenseamento eleitoral 
é elevada mas a sua participação como eleitoras  tem 
vindo a diminuir. As mulheres, particularmente as 
mulheres rurais, sofrem pressão dos líderes locais/
comunitários para se recensearem como eleitoras. 
Esta pressão é gerada em forma de intimidação através 
da qual os líderes os obrigam a recensear.  Os líderes 
locais também associam o cartão de identificação do 

6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635548/
EPRS_BRI(2019)635548_EN.pdf

eleitor ao acesso a benefícios sociais, como o emprego 
e o acesso ao crédito, o que leva muitas mulheres a 
recensearem-se apenas para efeitos de obtenção do 
cartão. Quando obtêm o cartão de eleitor, muitas delas 
não vão necessariamente votar. Mesmo quando votam, 
devido aos altos níveis de analfabetismo, a maioria das 
mulheres rurais o faz não só sem apreciar o valor do seu 
voto, mas também os assuntos em causa. O seu direito 
ao voto secreto e à escolha do candidato preferido é por 
vezes interferido não só pelos líderes locais, mas também 
pelos seus cônjuges, que decidem para quem votam. 
Esta é uma indicação de que os programas de educação 
cívica eleitoral não estão tendo o efeito desejado, caso 
contrário as mulheres seriam mais informadas.  

O declínio da participação das mulheres como eleitoras 
é resultado de uma combinação de factores que 
incluem múltiplos papéis de género, falta de motivação, 
crenças religiosas, violência baseada no género 
relacionada com as eleições e a sua incapacidade de 
responsabilizar os oficiais eleitos pelas promessas 
feitas durante as campanhas eleitorais.

A participação das mulheres como candidatas 
ainda fica muito atrás da dos homens, o que se deve 
principalmente ao machismo nos partidos políticos, 
à falta de capacidade, à intimidação e à violência 
baseada no género. Como oficiais eleitos, as mulheres 
não participam nem contribuem efectivamente porque 
as agendas dos partidos políticos têm prioridade sobre 
as questões de género.

As recomendações propostas para aumentar o 
envolvimento das mulheres nos processos eleitorais 
foram as seguintes: 

A. Fortalecer os programas existentes de educação 
civica eleitoral 

• O STAE deve colaborar com organizações da 
sociedade civil, especialmente organizações 
de mulheres e outras envolvidas na educação 
civica  eleitoral para mulheres e outros programas 
destinados a aumentar a participação das mulheres 
nos processos políticos. Em Gaza, algumas 
participantes disseram que as comunidades 
confiam mais nas organizações da sociedade civil 
do que no STAE, pelo que a colaboração entre as 
duas ajudaria a alcançar mais mulheres;

• Promover encontros com as mulheres com vista 
a sensibilizá-las sobre a importância do processo 
eleitoral;

• A educação cívica eleitoral deve abranger aspectos 
da violência contra as mulheres nas eleições;

• Reforçar a capacidade das mulheres educadoras 
cívicas para fazer educação cívica eleitoral para os 
idosos;

• Uso de materiais de educação cívica eleitoral 
apropriados para os deficientes visuais;

• A educação cívica eleitoral deve ser feita nas 
línguas locais para garantir que chegue à maioria 
das mulheres rurais que têm muito pouca ou 
mesmo nenhuma educação formal;

• A educação cívica eleitoral deve ser uma atividade 
contínua, não algo que é feito apenas durante o ano 
eleitoral. Também deve ser inclusa nos currículos 
escolares. A disseminação e sensibilização sobre 
os direitos eleitorais/direitos políticos deve ser 
feita;

• Os idosos e as pessoas com deficiência física 
devem ter prioridade . Em Gaza foi noticiado que 
um partido político fornece transporte às pessoas 
no dia das eleições para as levar às assembleias 
de voto e foi salientado que tal não deveria 
acontecer porque alguém que não quer votar a 
favor desse partido se sente intimidado a entrar no 
autocarro. Deveria ser o papel da CNE/STAE e não 
dos partidos políticos, disse um participante;

• As mensagens específicas dirigidas aos jovens 
devem ser inclusas no pacote de educação cívica 
eleitoral;

• Campanha de educação eleitoral porta-a-porta 
dirigida às mulheres com deficiências e aos idosos;

• Conversas cara a cara/ contacto directo com as 
mulheres nos mercados onde elas desenvolvem 
a sua actividade. A maioria das mulheres trabalha 
durante a maior parte do dia e muitas não têm 
tempo para assistir à televisão ou escutar rádio 
quando chegam a casa à noite, pelo que perdem 
muitos programas de televisão e rádio. Por 
conseguinte, alvejar os mercados onde há muitas 
mulheres é uma forma de ampliar o alcance às 
mulheres.;

• O uso de canções, dança, teatro, mídia social deve 
ser empregado na educação cívica eleitoral.
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• Os debates na T.V e nas rádios comunitárias 
também devem ser promovidos;

• Os instrumentos de advocacia existentes 
desenvolvidos pelas OSCs, tais como o Manifesto 
das Mulheres desenvolvido pelo Fórum Mulher, 
devem ser amplamente divulgados;

• A educação cívica eleitoral deve também ter como 
alvo as mulheres LGBT e o seu papel no processo 
eleitoral;

• O número de mulheres nas mesas de voto deve 
aumentar. Isto irá encorajar mais mulheres a 
votarem porque as mulheres oficiais de mesa 
das assembleias de voto são menos intimidantes 
comparativamente aos seus homólogos 
masculinos. 

B. Sistema de quotas legislado

A fim de aumentar o número de mulheres como 
candidatas, a introdução de quotas a nível político poderia 
ser benéfica. Os partidos políticos desempenham um 
papel muito importante no aumento da participação das 
mulheres e um sistema de quotas obrigatório garantiria 
que isso fosse feito por todos os partidos políticos, e 
não apenas por alguns, como é a situação actual.

C. Desagregação por sexo dos dados de 
participação dos eleitores

Os dados relativos à participação dos eleitores devem 
ser desagregados por sexo para permitir uma melhor 
compreensão das tendências e padrões de votação das 
mulheres. “Queremos ver dados que mostrem o número 
de mulheres recenseadas para votar e depois das 
eleições devemos ter dados sobre quantas mulheres 
realmente votaram. Como observadores eleitorais não 
temos capacidade para recolher estes dados, a CNE 
deveria recolher”, disse Isabel Matos da Fundação 
Conchas Fernandes.

Esta recomendação está em linha com o relatório do 
Secretário-Geral das Nações Unidas sobre mulheres, 
paz e segurança S/2010/498 em 20107, que apresentou 
um conjunto de indicadores para uso a nível global para 
acompanhar a implementação da Resolução sobre a 
Paz e Segurança das Mulheres (Resolução 1325 2000). 
Entre os indicadores para a apresentação voluntária 

7 https://undocs.org/en/S/2010/498 20/07/2019

de relatórios pelos Estados-Membros encontra-se 
um novo indicador sobre a participação política das 
mulheres como eleitoras e candidatas. Este indicador 
rastreia a medida em que as mulheres se recenseiam 
e realmente votam e também a medida em que as 
mulheres contestam nas eleições nacionais como 
candidatas.

D. Outras recomendações 

• A prioridade de votar primeiro deve ser dada às 
mulheres para que elas sejam livres de ir e continuar 
com outras responsabilidades. Alternativamente, 
deve haver filas somente para mulheres no dia da 
eleição, tendo em conta os seus papéis de género. 

• As mulheres também devem ser capacitadas para 
votar ou eleger alguém com base em questões e 
não na filiação política. 

• Eliminação de práticas sociais e culturais nocivas 
que limitam a participação das mulheres nos 
processos eleitorais

• Investir na capacitação das mulheres para que 
participem efetivamente nos processos eleitorais. 
Isto deve incluir não só a capacitação das mulheres 
em cargos eleitos ou na política, mas também a 
capacitação das mulheres rurais para exigirem 
a prestação de contas dos seus líderes eleitos e 
partidos políticos.

• As OSCs devem monitorar o compromisso dos 
partidos políticos com a igualdade de género e 
devem pressioná-los a implementar um sistema de 
quotas como ponto de partida

• Promoção de eleições pacíficas e livres de 
violência

• Reforçar a capacidade de género dos líderes dos 
partidos politicos

• Criar uma plataforma de mulheres para exigir a 
prestação de contas a médio prazo sobre o que 
foi prometido durante as eleições. Notou-se, no 
entanto, que pode não haver necessidade de 
criar outra plataforma, mas sim de fortalecer as 
existentes para o efeito. 

5. Intervenções Pós-estudo
A principal razão por trás da realização do estudo 
foi ajudar o projeto a compreender as questões 
subjacentes ao baixo envolvimento das mulheres no 
processo eleitoral e oferecer soluções inovadoras, 
especialmente aquelas destinadas a aumentar o 
envolvimento das mulheres no processo eleitoral como 
eleitoras. O relatório e as recomendações relevantes 
formariam a base para o desenvolvimento de ações 
para esse fim.  

Embora o estudo forneça uma avaliação abrangente 
das questões relativas ao envolvimento das mulheres 
no processo eleitoral, as acções de acompanhamento 
pós-estudo centraram-se na resposta às conclusões 
e recomendações que precisavam de ser tratadas 
imediatamente, com vista a aumentar a participação 
das mulheres nas eleições gerais de 15 de Outubro 
de 2019.  Para tal, o projecto respondeu abordando as 
seguintes áreas críticas: 

Campanha de educação eleitoral sensível ao 
género
O projecto apoiou a campanha de educação eleitoral do 
STAE, tornando-a mais sensível às questões de género. 

Foram produzidos materiais de educação eleitoral 
sensíveis ao género e mais inclusivos para e usados pelo 
STAE e pelo Comando Geral (Polícia) de Moçambique.  
Estes materiais perfilaram as mulheres como modelos, 
líderes e participantes ativos no processo eleitoral. O 
objectivo era permitir que as mulheres se vissem como 
eleitores e líderes activos nas eleições, encorajando-as 
assim a sair e a votar em grande número.

Como parte da campanha para incentivar as mulheres 
a irem votar, foi patrocinado e apresentado na STV 
um SPOT de TV8 dirigido às mulheres, tanto jovens 
como adultos. O TV Spot teve como objectivo abordar 
três questões-chave que emergiram do estudo: que a 
votação é um direito e deve ser exercido; que o seu 
voto é importante e faz a diferença; que o seu voto é 
o seu segredo. E o SPOT concluiu com um apelo às 
mulheres para irem votar. O SPOT foi convertido em 
uma mensagem de áudio e transmitido através de 38 
rádios comunitárias em todo o país. 

Conferência Internacional sobre Democracia 
e Participação Política das Mulheres em 
África
Uma das principais acções de seguimento foi a 
“Conferência Internacional sobre Democracia e 

8 O Link no Youtube do  TVSPOTmulheres e eleições : https://www.
youtube.com/watch?v=hfgRscBMIew

Rochan Kadariya/ UNDP Mozambique
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Participação Política das Mulheres em África” 
realizada nos dias 1-2 de Agosto de 2019 no Centro 
de Conferências Internacional Joaquim Chissano na 
cidade de Maputo. A conferência foi organizada pelo 
PNUD em colaboração com a Federação Internacional 
das Mulheres de Carreiras Jurídicas, ADER e a 
Associação Moçambicana de Mulheres das Carreiras 
Jurídicas (AMMCJ). 

A conferência pretendeu contribuir para aumentar 
a consciência das mulheres sobre os seus direitos 
eleitorais no contexto das sextas eleições gerais do 
país, realizadas no dia 15 de Outubro de 2019. O seu 
principal objectivo foi promover um amplo debate sobre 
a participação das mulheres nos processos eleitorais 
e preparar as raparigas para participarem em futuros 
processos eleitorais no continente Africano, bem como 
aproveitar as conquistas das mulheres em termos do 
gozo do direito de voto e da participação na política 
activa.

A conferência, que foi amplamente coberta tanto pelos 
meios de comunicação social como pela comunicação 
social, contou com uma audiência de 300 participantes, 
na sua maioria mulheres de todas as províncias de 
Moçambique, convidados estrangeiros de Angola, 
Malawi, República Democrática do Congo, França e 
outros países vizinhos. Participaram membros de 
organizações da sociedade civil, representantes 
do Governo, líderes políticos, corpo diplomático, 
académicos, profissionais da área jurídica, líderes 
religiosos, activistas dos direitos humanos nacionais e 
internacionais. 

As deliberações da conferência resultaram num 
documento com os resultados, conclusões e 
recomendações em torno dos cinco tópicos temáticos 
seguintes:
• A participação das mulheres na política

• A participação das mulheres nos órgãos eleitorais

• Papel dos poderes públicos e das ONGs na 
promoção e participação da mulher na política

• Participação política da mulher rural

• Pequim + 25: Preparação para CSW64 com foco na 
participação política da mulher

Campanha sobre violência contra as 
mulheres nas eleições
O estudo revelou que as mulheres sofrem violência 
eleitoral tanto dentro como fora de suas casas, inclusive 

dentro de seus próprios partidos políticos, e essa 
violência se manifesta em diferentes formas - físicas, 
psicológicas, econômicas, inclusive ameaças. Ao 
contrário da violência contra as mulheres em outros 
contextos, a violência contra as mulheres nas eleições 
raramente é denunciada, nem é dada grande visibilidade.

A fim de sensibilizar sobre a VAWIE, o projecto realizou 
uma campanha contra a violência eleitoral contra as 
mulheres. Mil cartazes com o slogan “Não à violência 
contra as mulheres nas eleições” foram produzidos e 
distribuídos a todas as províncias através de parcerias 
com as principais organizações da sociedade civil que 
têm uma presença em todas as províncias. O facto de 
que na altura em que a campanha começou, a maioria 
das OSCs estavam a realizar acções de educação dos 
eleitores e de formação de observadores eleitorais nas 
diferentes províncias fez com que a distribuição de 
cartazes fosse mais rápida e alargada. Por exemplo, 
221 cartazes foram distribuídos através do Parlamento 
Juvenil que distribuiu 20 cartazes em cada uma das 11 
províncias. 

Outras SCOs chave foram o Movimento de Mulheres 
Rurais de Moçambique (MMR), Muleide, Liga dos Direitos 
Humanos, AMMCJ, Horizonte Azul, CEDES, Fórum 
Mulher, Sikelekani e na Província de Gaza 150 cartazes 
foram distribuídos através da Associação Ativa e suas 
redes de organizações.  Também foram distribuídos 
cartazes para doadores do projecto, embaixadas e 
agências da ONU.   

Apoio técnico ao STAE na geração de dados 
desagregados por sexo
Foram realizadas discussões com o pessoal e a 
direcção do STAE com vista a sensibilizá-los quanto 
à importância de recolher e apresentar dados 
desagregados por sexo, bem como encorajar a 
instituição a recolher e reportar dados desagregados 
por sexo sobre a proporção de mulheres e homens que 
iriam participar no dia da votação (participação dos 
eleitores). Com base em experiências de outros países 
onde tal foi feito (e feito manualmente), particularmente 
Timor Leste e Nepal, onde parte do pessoal chave 
do projecto tem tido experiência em primeira mão, 
foi concebido e partilhado com o STAE um modelo 
de recolha de dados desagregados por sexo sobre a 
participação dos eleitores para aprovação, adopção 
e utilização. Embora a ideia de dados desagregados 
por sexo sobre a participação dos eleitores tenha sido 
apreciada (em princípio), os esforços não produziram os 

resultados desejados, tendo o STAE citado a existência 
de impedimentos legais como razão para não realizar 
o exercício. No entanto, foram feitos esforços para 
produzir e fornecer dados desagregados por sexo sobre 
os observadores eleitorais nacionais acreditados, que 
mostraram que dos 42 902 observadores nacionais 
acreditados pelo STAE para as eleições gerais de 
15 de Outubro, 12 850 eram mulheres. Isto coloca 
a participação das mulheres como observadores 
nacionais nas eleições de 15 de Outubro em 30%.

Nº Provincia Número Total Homens Mulheres Homens Mulheres

1 Maputo City 6860 3154 3706 46 54

2 Maputo 11655 4662 6993 40 60

3 Gaza 12915 5630 7285 44 56

4 Inhambane 8239 3666 4573 44.5 55.5

5 Sofala 10395 6782 3613 65 35

6 Manica 9299 5529 3770 59 41

7 Tete 13071 7990 5081 61 39

8 Zambézia 22262 13603 8659 61 39

9 Nampula 24402 15647 8755 64 36

10 Cabo Delgado 13035 8090 4945 62 38

11 Niassa 8386 4946 3440 59 41

TOTAL 140519 79699 60820 57 43

Tabela 2: Membros das assembleias de voto

 Fonte: STAE 2019 

N.B. Não foram gerados dados desagregados por sexo relativos a mulheres e homens enquanto presidentes de assembleias de voto, pelo que 
não foi possível avaliar o nível de participação das mulheres a este respeito.

Foram também recolhidos e produzidos dados 
desagregados por sexo relativamente aos membros das 
assembleias de voto em todo o país, mostrando que, 
em geral, as mulheres constituíam 43% dos membros 
das assembleias de voto, com as províncias de Maputo 
e Gaza a registarem a maior participação feminina, 
com 60% e 56% respectivamente, e as províncias de 
Nampula e Sofala a registarem a menor participação, 
com 36% e 35% respectivamente, como se pode ver no 
quadro acima.

Rochan Kadariya/ UNDP Mozambique
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Representação das mulheres nas 
Assembleias Provinciais 2020-2024
Na sequência das eleições gerais e provincias de 
15 de Outubro de 2019, o quadro seguinte apresenta 
uma visão geral da representação das mulheres e dos 
homens como eleitos. 

No geral, a representação das mulheres é de 35%. Há 
variações entre as províncias, com a província de Sofala 
a ter a mais alta com 47%, seguida de Maputo com 44% 
e a mínima sendo Niassa, Tete e Inhambane todas 
com 30%. É necessário não só promover o aumento da 
representação das mulheres a este nível, mas também 
reforçar a capacidade das mulheres para garantir a sua 
participação efectiva e de qualidade. 

Partido FRELIMO RENAMO MDM Total por provincia todos 
partidos

Provincia H (%) M (%) H (%) M (%) H (%) M (%) Homens (%) Mulheres (%)

Niassa 36 (60) 24 (40) 44 (73) 16 (27) 48 (80) 12 (20) 128 (71) 52 (29)

Cabo Delgado 57 (57) 35 (43) 58 (71) 24 (29) 57 (69.5) 25 (30.5) 162 (66) 84 (34)

Nampula 58 (62) 36 (38) 70 (74.5) 24 (25.5) 68 (72) 26 (28) 196 (69.5) 86 (30.5) 

Zambézia 53 (58) 39 (42) 65 (71) 27 (29) 65 (71) 27 (29) 183 (66) 93 (34)

Tete 48 (58.5) 34 (41.5) 60 (73) 22 (27) 55 (67) 27 (33) 163 (66) 83 (34)

Manica 54 (67.5) 26 (32.5) 63 (79) 17 (21) 56 (70) 24 (30) 173 (72) 67 (28)

Sofala 36 (44) 45 (56) 61 (75) 20(25) 64 (79) 17(21) 161 (66) 82 (34)

Inhambane 41 (68) 19 (32) 43 (72) 17 (28) 40 (67) 20 (33) 124 (69) 56 (31)

Gaza 49 (60) 33 (40) 54 (66) 28 (34) 47 (57) 35 (43) 150 (61) 96 (39)

Maputo 40 (49) 41 (51) 57 (70) 24 (30) 51 (63) 30 (37) 148 (69) 95 (31)

Tabela 3 – Candidatura das mulheres nas Assembléias Provinciais por província

 Fonte: Boletim da Republica , I Serie =No. 174, 6 September 2019

Infográficos 1– Candidatura das mulheres nas Assembléias Provinciais em todo o país

FRELIMO
Frente de Libertação de Moçambique

RENAMO
Resistência Nacional Moçambicana

MDM
Movimento Democrático de Moçambique

GERAL

58%
Homens

72%
Homens

69%
Homens

67%
Homens

42%
Mulheres

28%
Mulheres

31%
Mulheres

33%
Mulheres

Partido FRELIMO RENAMO MDM Total por provincia todos partidos

Provincia H (%) M (%) H (%) M (%) H (%) M (%) Homens (%) Mulheres (%)

Niassa 32 (70) 14 (30) 10(71) 4 (29) 0 0 42 (70) 18(30)

Cabo Delgado 40(61) 26(39) 15(94) 1 (6) 0 0 55(67) 27(33)

Nampula 39(62) 24(38) 25(81) 6(19) 0 0 64(68) 30(32)

Zambézia 41(59) 28(41) 18(78) 5(22) 0 0 59(64) 33(36)

Tete 42(65) 23(35) 15(88) 2(12) 0 0 57(70) 25(30)

Manica 43(68) 20(32) 14(82) 3(18) 0 0 57(71) 23(29)

Sofala 28(47) 32(53) 10(77) 3(23) 5(62.5) 3(37.5) 43(53) 38(47)

Inhambane 36(67) 18(33) 6(100) 0 0 0 42(70) 18(30)

Gaza 49(60) 32(40) 1(100) 0 0 0 50(61) 32(39)

Maputo 31(51) 30(49) 12(67) 6(33) 2(100) 0 45(56) 36 (44)

Grand Total 381 (61) 247 (39) 126 (65) 30(35) 7(70) 3(30) 514 (65) 280(35)

Tabela 4– Representação das mulheres nas Assembléias Provinciais por província

Infográficos 2– Candidatura das mulheres na Assembléia Nacional

Fonte: Acordão no. 25/CC/2019: Processo no.30/CC/2019 

Fonte: Boletim da Republica , I Serie =No. 174, 6 September 2019

FRELIMO
Frente de Libertação de Moçambique

RENAMO
Resistência Nacional Moçambicana

MDM
Movimento Democrático de Moçambique

GRAND TOTAL

54%
136 Homens

74%
184 Homens

70%
175 Homens

66%
495 Homens

46%
114 Mulheres

26%
66 Mulheres

30%
77 Mulheres

34%
255 Mulheres

A participação das mulheres como candidatas 
nas eleições para a Assembleia Nacional 
Ainda nesta secção, tal como no caso da participação 
das mulheres como candidatas para as assembleias 
provinciais, a revisão documental para avaliação das 
mulheres como candidatas para a Assembleia Nacional 
foi limitada aos três principais partidos políticos pelas 
mesmas razões, e os dados estatísticos não incluem 
candidatos suplentes. O infográficos seguinte mostra 
que, globalmente, a participação das mulheres como 
candidatas à Assembleia Nacional nas eleições de 15 
de Outubro de 2019 para os três partidos políticos foi 
de 34%, com variações entre eles, e com a FRELIMO 
tendo uma representação de 46% e a RENAMO e o MDM 
de 26% e 30%, respectivamente.

A participação das mulheres como 
candidatas para as Assembleias Provinciais
A fim de compreender e ter uma imagem mais clara da 
dimensão do envolvimento das mulheres no processo 
eleitoral como candidatas ao nível provincial (como 
candidatas para as assembleias provinciais), o projecto 
conduziu uma revisão documental sobre a participação 
das mulheres em três principais partidos políticos: 
FRELIMO, RENAMO e MDM. A razão para escolher 
estes três principais partidos foi que, dos 26 partidos 
políticos que concorreram às eleições das assembleias 
provinciais, foram os únicos que apresentaram 

candidatos em todos os círculos eleitorais e para 
todos os mandatos contestados. Por conseguinte, uma 
análise dos três dá uma imagem geral e relativamente 
credível do nível de participação das mulheres a este 
nível. O quadro seguinte mostra o nível de participação 
das mulheres por partido e no panorama geral. 

Um olhado nos dados de cada província mostra 
variações entre províncias, mesmo dentro de mesmo 
partido. Não parece que exista uniformidade na 
aplicação do sistema de quotas entre as províncias e 
mesmo dentro da mesma província.
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6. Conclusões
A educação cívica eleitoral e eleitoral é fundamental 
para reforçar a participação das mulheres, tanto como 
eleitoras bem como candidatas. Como tal, para ser 
mais eficaz, não deve ser uma actividade realizada 
isoladamente por alguns meses durante o ano eleitoral, 
mas deve ser continuada entre períodos entre eleições. 
Para além do STAE e do PNUD, havia também outras 
organizações da sociedade civil a fazer campanha 
eleitoral dirigida às mulheres. Embora as observações 
fossem de que havia mais mulheres a participar no dia 
da votação, é difícil concluir que houve um aumento 
da comparecimento às urnas entre as mulheres, na 
ausência de dados que apontem nesse sentido. As 
estatísticas do STAE mostram uma participação global 
de 50,74% dos eleitores. Uma abstinência de 49% dos 
eleitores ainda é muito elevada e exige um programa 
de educação cívica e eleitoral mais alargada entre os 
períodos eleitorais.

Com a introdução das Assembleias Provinciais, é 
necessário reforçar a capacidade das mulheres para 
assegurar uma participação efectiva. Este grupo está 

mais próximo da população do que os membros da 
Assembleia Nacional e é vital que sejam capazes não 
só de articular as questões que afectam as mulheres, 
mas também de tomar decisões que são importantes e 
podem ter um impacto positivo na vida das mulheres e 
das raparigas.

No de que respeito à análise da participação das 
mulheres, o exercício foi importante não só para avaliar 
o nível de participação das mulheres em geral, mas 
também para avaliar em que medida os três principais 
partidos políticos estão a aplicar o sistema de quotas 
voluntárias (tendo em conta a recomendação de um 
sistema de quotas legislativo) e de que forma isso 
afecta o nível de participação das mulheres em geral. 
Não se trata de mostrar quem está a fazer o bem 
ou o mal, mas sim de contribuir para o debate sobre 
“Quotas voluntárias versus Quotas legislativas”. As 
actuais variações na aplicação do sistema de quotas 
voluntárias entre os partidos políticos fazem com que 
a representação das mulheres como representantes 
eleitas dependa fortemente do partido vencedor. Isto 
aplica-se tanto às Assembleias Provinciais como 
à Assembleia Nacional, onde a representação das 
mulheres se situa nos 42%.
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