
  
Na área da Mulher 

 

 Realizado o I Seminário Provincial sobre Casamentos 
Prematuros, na Cidade Pemba, orientado por Sua Excelência 
Isaura Gonçalo Ferrão Nyusi, esposa de Sua Excelência Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, com a 
presença de 150 participantes, sob lema ´´Engajemo-nos na 
observância dos Direitos da Criança protegendo-a  dos 
Casamentos Prematuros ʺ . 

 

 
 

 Realizado encontro da rede de atendimento integrado a mulher 
vítima de Violência (VBG), com a participação de 25 pessoas, das 
quais 09 mulheres, no Distrito de Mocimboa da Praia; 

 Prestados apoios técnicos à 4 conselhos distritais para Avanço da 
Mulher com a presença de 106 membros dos quais 34 do sexo 
feminino, uma realização de 100% do plano; 

 Capacitadas 64 Lideranças e pontos focais de Género das 
Instituições Provinciais, distritais em matéria de Género, 
emponderamnto económico da mulher, planificação e 
orçamentação na optica do Género na Cidade de Pemba, uma 
realização de 100% do plano; 

 Realizadas 104 Palestras das 92 palestras planificadas, para 
divulgação dos direitos das mulheres e Lei 29/2009, de 29 de 
Setembro com a participação de 12. 049 pessoas das quais, 
4.973 mulheres, uma realização de 113%. 

 

 Prestado apoio psicossocial às 123 mulheres vítimas de violência 
doméstica. Quando comparado a 89 casos do período igual de 
2017, registou-se aumento de 34 casos de violência doméstica 
praticada contra a Mulher, correspondente a 28%.  

 

 Celebrados dias alusiva da Mulher ( 4 de Março dia do 
destacamento Feminino, 8 de Março dia Internacional da mulher 
Trabalhadora, 7 de Abril dia da Mulher Moçambicana e 31 de 
Julho dia da Mulher Pan-africana). As Cerimónias Centrais 
alusivas a 7 de Abril ao nível da Província, decorreram no Distrito 
de Chiúre, sob orientação do Excelentíssimo Secretário 
Permanente da Província de Cabo Delgado e ao nível dos 
Distritos, as cerimónias foram dirigidas pelos Exmos senhores 
Administradores Distritais.   

 

 A 
imagem ilustra as Mulheres durante a marcha do dia do lançamento do mês da Mulher 

 Em parceria com o Gabinete da Esposa de S.Excia Governador da 
Província, foi entregue material de construção composto por 
Chapas de Zinco, Cimento, Barrotes Kit alimentar e roupa diversa 
a três famílias sendo, duas chefiadas mulheres com deficiência 
visual no Distrito de Mocimboa da Praia  e uma chefiada por 

  

O presente folheto  faz menção das actividades desenvolvidas no 
âmbito do cumprimento do Plano Económico e Social de 2018, 
comparado  a igual período de 2017, no quadro de implementação do 
PQG 2015-2019. 
 

O período em análise, o Sector respondeu a 2 Programas inscrito no 
PQG  nomeadamente Protecção Social ( Previdência e Assistência 
Social, Acção Social Produtiva, Serviços de Acção Social e Reinserção 
Social)  e Promoção da Equidade de Género. 

Capital Humano – Administração e Gestão de Pessoal   

O Sector contou com 182 funcionários, dos quais 90 do sexo feminino 
correspondendo a 49% sendo: 65 (36 mulheres) Funcionários afectos 
na DPGCAS, 117 (54 mulheres) Funcionários afectos nas 3 Delegações 
INAS de Pemba 57, de Montepuez 29 e de Mocimboa da Praia 31.   

Na Área do Género 
Com objectivo de promover a Equidade de Género e igualdade de 
oportunidades entre os homens e mulheres na vida política, económica 
e social do país, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
 Capacitadas 115 mulheres do sector informal e formal em matéria de 

gestão básica de negócio e empreendedorismo, uma realizaçãoo de 
100% do plano. 

 
 Capacitadas 295 Pessoas das 285 planificadas, em matéria de 

equidade e igualdade de Género, atendimento integrado as vítimas 
de violência baseada no gênero, uma realização de 103%; 

 
 Realizadas 11 Feiras das 9 planificadas de Agro-gastronómica, 

exposição da gastronomia e artigos de artesanato fabricados por 
mulheres, com 155 participantes, uma realização de 122%;  

 
 

 

 

 

Imagens das feiras realizadas em Balama 

 

 Capacitadas 25 pessoas destas, 11 
mulheres sobreviventes de Fistula 
Obstetrica no distrito de Chiure; 
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 Programa Subsídio Social Básico - (PSSB)  
Presta assistência directa aos agregados familiares em situação 
de pobreza, incapacitados para o trabalho, através de atribuição 
de um valor monetário mensal a cada agregado familiar. 
 

Dos 37.954 Agregados familiares planificados, foram atendidos  
35.973 beneficiários (25.438 mulheres), correspondendo a 99,9% 
do cumprimento do plano.  

 A imagem mostra no acto do pagamento do subsídio  

  
Programa Apoio Social Directo – (PASD) 
Realiza transferências sociais por tempo determinado em 
espécies ou pagamento de serviços destinados a pessoas ou 
agregados familiares em situação de pobreza. 
 

Atendidos 880 agregados familiares (456 mulheres) dos 856 
planificados correspondentes a mais de 103% do cumprimento 
do plano, no  apoio prolongado e pontual.  

As imagens ilustram os apoios dirigidos aos beneficiários 

 
Programa Serviços Sociais da Acção Social 
 Assistidos  327 utentes (205 do sexo feminino) nos centros 

abertos dos 462 planificados, uma realização de 71%; 
  
 Reunificadas 16 pessoas (5 do sexo feminino) das 11 

planificadas nas famílias biológicas , uma realização de 145%; 
 
 Orientadas para outros serviços 213 pessoas (82 sexo 

feminino) das 149 planificadas, uma realização de 143%. 
 
Programa Acção Social Produtiva – (PASP) 
Promove oportunidades de auto-sustento para indivíduos 
vivendo em situação de pobreza com capacidade para o trabalho, 
através da realização de trabalhos públicos com uso de mão-de-
obra intensiva.  Assistidos 3.105 beneficiários (605 mulheres) na 
zona rural (Distritos de Chiúre e Namuno). 

 

 60 Palestras das 54 planificadas sobre os Casamentos Prematuros, 
tendo abrangidos 1.634 participantes das quais, 759 do sexo 
feminino, uma realização de 111%. 

 12 debates dos 8 planificados sendo, 10 radiofónicos e 2 televisivos 
sobre Casamentos Prematuros, Direitos e Deveres da Criança e 
Trabalho Infantil, uma realização de 150%; 

 Realidas 15 Sessões do Parlamento Infantil Distrital, uma realização 
de 100% do plano; 

 
 Realizada na Cidade e Pemba a VI Sessão do Parlamento Infantil 

Provincial e III Conferência das Crianças com a Imprensa, com 104 
participantes das quais, 45 sexo feminino sendo, 67 Deputados 19 
provenientes da Cidade de Pemba e 48 dos distritos, 32 técnicos da 
DPGCAS e SDSMAS e 5 Convidados, uma realização de 100%; 

 

 Capacitados 9 comités Comintários de Protecção a Criança em 
situação difícil nos Postos Adminstrativos Quissanga-sede, Bilibiza, 
Ibo-sede, Quirrimba, Muidumbe- sede, Chitunda, Mueda-Sede, 
Imbuho e Chapa, uma realização de 100%; 

 Revitalizados 29 Comités Comunitário de Protecção a Criança em 
Situação difícil das 34 planificadas, uma realização de 85%.  

 Capacitadas 275 Pessoas dos quais 104 do sexo feminino, dos 350 
Pessoas planificados sendo, 161 membros dos CCPCs e 114 Lideres 
comunitários, Matronas e Conselheiros dos ritos de iniciação, em 
matéria de Padrões Mínimos de Atendimento à Criançai, termo de 
referência dos CCPCs e Estratégia Nacional de Prevenção e combate 
aos Casamentos prematuros, uma realização 79%; 

 Realizadas 54 Palestras, que abrangiu 1.990 pessoas (1.050 
mulheres), uma realização de 100% do plano. 

 

 Integradas nas Escolas Regulares e no Centro de Recursos do ensino 
inclusivo à 130 crianças e jovens com deficiência das quais 42 do 
sexo feminino, uma realização de 100% do plano  

 Prestado apoio em meios de compensação à 32 pessoas com 
deficiência das quais 9 do sexo feminino, dos 26 planificados, uma 
realização de 180%. 

  

 

 

 

Com objectivo de promoção, protecção e materialização dos direitos 
da criança, visando o seu desenvolvimento integral e garantir uma 
educação eficaz e eficiente. Neste âmbito foram realizadas as 
seguintes actividades: 

 Das 4.212 Crianças em Idade Pré-Escolar planificadas, foi prestada 
assistência às 7.688 crianças (3.953 meninas), correspondendo a 
183% do cumprimento do plano. Estas crianças foram assistidas no 
Jardim Infantil de Pemba (144 Crianças), Jardins Infantis Privados de 
Pemba (344 Crianças) e Escolinhas Comunitárias (7.344 Crianças); 

 

 Capacitados em matéria de atendimento a criança à 85 educadores 
da escolinha comunitária destas, 47 do sexo feminino das 188 
planificadas, na Cidade de Pemba (83) e no Distrito de Mocimboa 
da Praia (3) uma realização de 45 do Plano.  

 

 Realizadas 4 monitorias para acompanhamento das actividades 
realizadas no atendimento da criança nas 103 Escolinhas 
Comunitárias e 5 Jardins Infantis que atendem 7.688 crianças 
destas, 3.953 do sexo feminino em toda província, uma realização 
de 100% do plano;  

 
As imagens ilustram as visitas realizadas nos jardins infantis e escolinhas comunitárias da província de 
Cabo Delgado 

 
 
 
 Prestados apoios multiformes à 3.526 das 2.537 Crianças 

planificadas destas, 1.691 do sexo feminino, uma realização de 
140%. A assistência constituiu-se em atestado de pobreza, registo 
de nascimento, material escolar e produtos alimentares. 

 Prestadas assistência em 11 Centros de Acolhimento 1.859 crianças 
das quais 967 do sexo feminino, uma realização de 100% do plano; 

Capacitados 264 pessoas membros dos CCPC (71 do sexo feminino 
em matéria de Padrões Mínimos e Estratégia Nacional de Prevenção 
e Combate aos Casamentos Prematuros;  

Prestado apoio psicossocial à 70 Crianças vítimas de violência 
doméstica das quais 60 do sexo feminino. Quando comparado a 45 
casos registados no período igual de 2017, houve aumento de 25 
casos corresponde a 63%.  

Divulgação dos Instrumentos de Protecção aos Casamentos Prematuros 

Parlamento Distrital e Provincial 

Comités Comunitário de Protecção à Criança (CCPCs) 

Área da Pessoa Idosa 

Área da Pessoa Deficiente 


