Ministério do Género, Criança e Acção Social
Direcção Nacional do Género

CONVITE
O Centro Terra Viva (CTV) e o Observatório do Meio Rural (OMR) em parceria com a
Direcção Nacional do Género, convidam-no(a) a participar numa sessão de reflexão
subordinada ao tema: Participação da mulher nos processos de tomada de decisão: casos de
atribuição do DUAT e de reassentamento para grandes projectos.
O evento, terá lugar no dia 22 de Junho em curso, pelas 09:00 horas, na sala reuniões
(3°Andar) do Ministério do Género, Criança e Acção Social.
A reflexão vai basear- se nos resultados dos estudos realizados recentemente pelo OMR e
CTV que tinham em vista, respectivamente, analisar: (a) as diferentes relações de poder
estabelecidas entre homens e mulheres num contexto onde a mulher tem dificuldades em
participar activamente na luta pela igualdade dos seus direitos; (b) a igualdade de género e o
grau de participação da mulher na tomada de decisões sobre o processo de atribuição do
(DUAT) e nos processos de reassentamento, bem como (c) fazer uma reflexão sobre a
aplicabilidade do quadro legal relativo à aquisição de direitos sobre o uso de terra.
As motivações sobre a realização da pesquisa prendem-se com o facto de a mulher
moçambicana ser a que mais usa a terra principalmente como fonte de subsistência. Contudo,
através do direito costumeiro aplicam-se algumas normas e regras que descriminam a mulher
na tomada de decisões sobre o uso da terra e outros recursos naturais contrariando o previsto
no artigo 35 da Constituição da República de Moçambique, que reconhece a igualdade de
género na gestão e administração da terra e outros recursos naturais.
Nota: Na expectativa de que V. Excia honre o convite formulado, agradecemos a
confirmação antecipada pela presença.
Agradece-se que contactem por:
kamreen@omrmz.org ou mwing@ctv.org.mz até ao final do dia 20 de Junho.
Para mais informações sobre o evento, queira por favor, consultar a agenda em anexo.

Atenciosamente,
Maputo, 19 de Maio de 2017
Parceiros do OMR:

AGENDA
Tema: Participação da mulher nos processos de tomada de decisão: casos de atribuição do
DUAT e das consultas para o exercício do reassentamento
Data: 22 de Junho de 2017
Local: 3º Andar do Ministério do Género, Criança e Acção Social
Duração: das 09:00 as 11:00 horas
MEMBROS DO PAINEL
Oradores: Aleia Agy (OMR)
Issufo Tankar (CTV)
Comentários Especiais: Representante do Género, Criança e Acção Social
Moderadora: Profa. Ana Loforte
---Programa--Assunto

Período

Responsável

08:45 – 09:00

Chegada e registo dos participantes

Secretariado

09:00 – 09:05

Abertura do seminário

Ministério do
Género
Aleia Agy
(OMR)

09:05 – 09:25

09:25 – 09:50

Género e relações de poder na região Sul de Moçambique Uma análise sobre a localidade de Mucotuene na província
de Gaza.

Participação da mulher nos processos de tomada de
decisão, no âmbito de atribuição do Direito de Uso e
Aproveitamento da Terra (DUAT) e das consultas para

Issufo Tankar
(CTV)

o exercício do reassentamento
09:50 – 10:05

Comentários especiais

10:05 – 10:55

Debate

10:55 – 11:00

Considerações finais e encerramento

Representante do
Ministério
Moderador
Representante do
Ministério

