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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação 

do Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer 

efeito o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores 

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento 

final.
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CRIANDO CAPACIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO: O GÉNERO NO 

ACESSO AOS RECURSOS PRODUTIVOS NO MEIO RURAL EM MOÇAMBIQUE 

 

Nelson Capaina1 

 

 

Resumo: 

 

Moçambique é um país repleto de instrumentos – políticas, estratégias, pacotes legislativos – 

para o desenvolvimento. O combate à pobreza, a desigualdade de género, o desenvolvimento 

rural, entre outros, são temas tratados nesse leque de instrumentos orientadores. Este trabalho 

tem como objectivo discutir a integração da mulher camponesa no processo de desenvolvimento 

rural, tendo em consideração as constantes preocupações com a equidade de género. As finanças 

e os órgãos de tomada de decisão são vistos como recursos a cujo acesso permite a esta mulher 

ter capacidade de produção e de desenvolvimento.  

 

 

Palavras-chave: género, mulher, homem, família, unidade doméstica, Memba. 

                                                           
1. Doutor em desenvolvimento rural no Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria, 

Universidad de Córdoba (UCO). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Governo moçambicano tem estado a introduzir um leque de instrumentos 

na perspectiva do desenvolvimento socioeconómico das famílias. Além dos instrumentos 

normativos, estão os instrumentos de acção concreta. Entre estes últimos encontramos os 

mecanismos de empoderamento económico dos pobres2. A capacidade de desenvolver, 

económica e socialmente, das pessoas – independentemente do sexo e outros aspectos sociais, 

económicos e políticos – tem estado no centro das preocupações com esses instrumentos.   

 

As demandas são diferentes entre os sexos, dentro do mesmo sexo, e onde as relações ocorrem: 

se em casa, no grupo, na comunidade ou se numa esfera mais ampla. Este artigo analisa alguns 

aspectos, no âmbito de relações de género, observados na implementação desses instrumentos. 

Falamos aqui das iniciativas de empréstimo formal e informal. Encontramos em Memba os 

programas de Poupança e Crédito Rotativo (PCR), também conhecido por crédito informal; e os 

empréstimos das instituições micro-financeiras e do Fundo de Desenvolvimento Distrital 

(FDD). 

 

Estes instrumentos têm permitido às pessoas, nas comunidades alvo, executar algumas 

iniciativas, buscando satisfazer as suas necessidades. Mas, entre as realizações e as não-

realizações, tem sido considerável o volume das preocupações. Questões relacionadas com os 

beneficiários, o uso dos apoios para fins adversos ao desenvolvimento, o papel de alguns dos 

autores neste processo3, entre outras, fazem parte das preocupações. A forma, por exemplo, de 

repartir os ingressos e benefícios ao nível da unidade doméstica (casa) é diferente da que 

acontece nos terrenos fora dela. As relações de género, que são muito enraizadas no âmbito da 

unidade doméstica, e influenciam no terreno fora da casa, ficam em plano secundário o que 

resulta em prejuízo para a mulher.  

 

Normalmente, numa sociedade, as relações de género observam-se em quatro terrenos: a 

unidade doméstica, a comunidade, o mercado e o Estado (estatal), constituindo-se assim 

interacções entre os diversos actores desses terrenos. Neste artigo as análises realizam-se sobre 

três terrenos: a unidade doméstica, a comunidade e o estatal. O artigo é parte de uma 

investigação que foi realizada no distrito de Memba, no âmbito de estudos de doutoramento em 

Desenvolvimento Rural.  

 

Na metodologia, para além da pesquisa documental relacionada com a investigação, realizou-se 

trabalho de campo, nos meses de Agosto e Setembro de 2013 e Janeiro e Fevereiro de 2014, 

tendo-se observado os processos produtivos e realizado entrevistas semi-estruturadas e 

inquéritos por questionário a vários actores4, entre agricultores, pescadores, comerciantes, 

líderes locais, autoridades administrativas e técnicos. Para a análise dos resultados finais, os 

dados estatísticos foram cruzados com os dados das entrevistas e inquéritos e das fontes 

secundárias. 

 

Breve caracterização da área de estudo 

 

O distrito de Memba localiza-se a Nordeste da província de Nampula, onde faz fronteira com a 

de Cabo Delgado pelo rio Lúrio. Estando na costa Este do Oceano Indico, Memba faz fronteira 

a Oeste com os distritos de Nacarôa e Eráti, a Norte com Mecúfi e a Sul com o de Nacala-a-

                                                           
2. Nas acepções de AMARTYA SEN (2003, 1993, 1992) para entender a pobreza é necessário entender as 

relações de titulação, percebendo-se essas como um conjunto de direitos que se entrelaçam, partindo dos 

direitos mais simples como a propriedade que a pessoa tem sobre os recursos e o seu próprio trabalho, até 

às relações mais complexas, como o acesso e posse do crédito, por exemplo.  
3. Uma crítica sobre o FDD e o papel do Governo pode ser encontrada na pág. Web:  

http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-melhor-geridos-pela-

banca.html. Acedida em 27.08.2014.  
4. A todos eles, expresso o meu singelo agradecimento pela disponibilidade e apoio prestado. 

http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-melhor-geridos-pela-banca.html
http://opais.sapo.mz/index.php/entrevistas/76-entrevistas/648-sete-milhoes-seriam-melhor-geridos-pela-banca.html
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Velha, através do rio Nihequehi. Este distrito tem uma superfície de 5.250 km², dividida em 

quatro postos administrativos: Lúrio, Chipene, Mazue e Memba-sede (GdM, 2010)5. Os postos 

administrativos estão divididos em localidades, destacando-se os postos de Memba-sede e de 

Mazue que têm, respectivamente, quatro e três localidades, das nove que constituem o distrito. 

O acesso ao distrito é realizado, fundamentalmente, por vias marítima e terrestre. 

 

Memba tem uma população de 229.824 habitantes, com uma composição de 111.432 homens e 

118.392 mulheres. Quanto à estrutura etária, a sua população é jovem (50% com menos de 15 

anos de idade)6. A população é do grupo etnocultural Emakhua com a língua em duas variantes: 

Enahara, no litoral, e Emuhadja, no interior. Olhando para as condições físicas e socioculturais, 

Memba é composto por duas regiões: a do litoral e a do interior; e com um único ambiente: o 

rural. Com essa matriz rural fortemente acentuada, a fonte de energia mais utilizada é a lenha e 

o petróleo doméstico, sendo que na vila do distrito se utiliza energia da rede eléctrica. 

 

A agricultura, que é a actividade praticada pela maioria das famílias, é realizada em condições 

predominantemente de sequeiro e de forma manual, usando a enxada de cabo curto, em 

pequenas explorações num regime de consociação baseado em variedades locais de cultivos. A 

campanha agrícola começa no mês de Setembro e vai até Agosto, e tem duas épocas 

dependendo do cultivo. As condições de sequeiro e a forte dependência das chuvas fazem com 

que a produção agrícola seja sazonal.  

 

Outra actividade com importância socioeconómica é a pesca, também executada em padrões 

artesanais, nas águas marítimas e, durante as chuvas, em pequenas lagoas no interior do distrito. 

Ela é realizada, maioritariamente, pelos homens em embarcações, a remo e/ou vela, ou sem 

barco. As mulheres, além da pesca usando artes não convencionais durante a maré baixa, 

dedicam-se à recolecção de moluscos. Ao contrário da agricultura, a pesca realiza-se durante 

todo o ano, embora com algumas flutuações trimestrais em termos de capturas.  

 

A maioria das famílias que pratica estas duas actividades também aparece envolvida em outras 

actividades. A direcção das trocas para os produtos dessas duas actividades realiza-se no sentido 

de produtos pesqueiros para o interior e os cultivos para o litoral. Identificamos, então, o auto-

emprego (incluímos aqui a produção própria, a comercialização e o ganho-ganho) como a 

principal fonte de renda para todas as categorias de famílias locais.  

 

Estão presentes em Memba duas modalidades de produção artesanal. A de subsistência e a de 

comercialização. Podemos mostrar três características socioeconómicas fundamentais: 1) são 

actividades artesanais que se destinam, principalmente, à segurança alimentar, embora nalgumas 

ocasiões dêem emprego a famílias sem alternativas de renda; 2) são actividades artesanais cuja 

produção, em parte, abastece os mercados local e regional; 3) em geral, são actividades 

complementadas por outras actividades, sempre de pequena dimensão e artesanais.  

 

Os problemas locais são discutidos a cada nível e são “filtrados” até ao nível do distrito. E, de 

forma descendente, as orientações são transmitidas pelos distintos Conselhos Consultivos (CC) 

até ao nível das comunidades. Quanto ao seu funcionamento, o administrador do distrito é o 

responsável máximo pelas instituições a todos os níveis. O CC do distrito tem 50 membros, 

onde as mulheres ocupam 15 assentos (30%, segundo a lei7). Os postos administrativos têm uma 

                                                           
5. GOVERNO DO DISTRITO DE MEMBA (2010). Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito 

de Memba 2010–2014. Memba, GdM. 
6. INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (2009). Sinopse dos resultados definitivos do 3º 

recenseamento geral da população e habitação – província de Nampula. Maputo, INE. 
7. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto 11/2005, de 10 de Junho. Aprova o Regulamento da Lei dos 

Órgãos Locais do Estado. Ver também ministérios da ADMINISTRAÇĀO ESTATAL e da 

PLANIFICAÇĀO E DESENVOLVIMENTO. Diploma Ministerial (Conjunto) 67/2009, de 17 de Abril. 

Aprova o Guião sobre a organização e funcionamento dos Conselhos Locais.  
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composição de 40 membros mas, em termos de sexo feminino, variam entre os 5 assentos no 

Lúrio e os 12 do posto administrativo de Memba-sede.          

 

 

2. ENFOQUES DE GÉNERO   

 

Do enfoque Mulher e Desenvolvimento ao enfoque Género e Desenvolvimento   

 

Em 1975 ocorre no México a I Conferência Mundial das Mulheres. A partir dessa data 

inaugura-se a década da mulher e começa-se a estudar a sua posição no processo de 

desenvolvimento. Reconhece-se a necessidade de incluir o trabalho realizado por ela no 

processo, para que o desenvolvimento tenha êxito e seja sustentável. Com estes argumentos, 

surgiu o enfoque Mulheres e Desenvolvimento (MED) que tem por objectivo integrar, duma 

forma considerada funcional, a mulher numa estratégia de desenvolvimento.    

 

Este enfoque concebeu as condições, então consideradas indispensáveis, para a boa participação 

e ganho nos benefícios dos programas de desenvolvimento por parte das mulheres: melhorar a 

produtividade das actividades femininas, tanto na unidade doméstica (casa) como no mercado; 

realizar mudanças nos papéis tradicionais de mulheres e de homens; e superar a descriminação 

das mulheres na hora de obter um posto de trabalho remunerado, nos ingressos e condições 

laborais. 

 

Durante a década da mulher o enfoque MED experimentou três abordagens. A primeira 

reivindicava o que se considera ser a abordagem de equidade mas, devido à não-aceitação 

destes objectivos, converteu-se, depois, na abordagem anti-pobreza e, finalmente na da 

eficiência. Na abordagem de equidade, as mulheres são vistas como participantes activas no 

desenvolvimento e têm de lograr igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho. Reconhece 

o seu triple role (produtivo, reprodutivo e comunitário) e busca satisfazer interesses estratégicos 

de género: autonomia económica e política, assim como redução de sua desigualdade 

relativamente aos homens. 

 

Na abordagem anti-pobreza, a pobreza das mulheres é vista como consequência do 

subdesenvolvimento e não da subordinação da mulher. Esta abordagem pretende promover a 

produtividade das mulheres pobres; reconhece seu papel produtivo e busca satisfazer as suas 

necessidades práticas de género8 relacionadas com a obtenção de ingressos, mediante a 

execução de pequenos projectos produtivos. Estas necessidades referem-se à situação material e 

à satisfação de demandas básicas, como alimentação, educação, saúde e outras (CRUZ, 1998).   

 

Nos anos oitenta, o enfoque MED destaca a contribuição que as mulheres poderiam dar com o 

seu trabalho produtivo para o alívio da pobreza nas suas casas. Considera-se que a causa dos 

problemas de género é que as políticas anteriores não reconheciam os papéis-chave das 

mulheres nas actividades produtivas. Crê-se que a participação das mulheres nas actividades 

económicas e produtivas implica a igualdade de género. Fomentam-se acções e actividades para 

satisfazer as necessidades práticas de género, assim como as necessidades imediatas – o mesmo 

que as demandas básicas – das mulheres (CRUZ, 1998; MARTIN, 2006). 

 

Esta abordagem é a da eficiência. As políticas derivadas dela visam atingir uma eficiente 

distribuição dos recursos do desenvolvimento, seja mediante a utilização do trabalho não-pago 

das mulheres, ou dirigindo para elas investimentos em capital humano – fundamentalmente em 

                                                           
8. São as necessidades que derivam da necessidade que as mulheres têm de cumprir as tarefas e 

responsabilidades que lhe são atribuídas socialmente (CRUZ, 1998). Segundo PAYNE e PHILLIPS 

(2012:158), para MOLYNEUX haveria duas categorias de interesses de género. Além dos interesses 

estratégicos, também estavam os interesses práticos de género, relacionados com a satisfação das 

necessidades básicas, entendendo-se, assim, como fazendo parte do enfoque das necessidades básicas. 
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áreas como a educação, saúde, crédito ou capacitação técnica – como condição para conseguir 

outros objectivos económicos e sociais.  

 

Pretendia favorecer, de forma exclusiva e directa, as mulheres, mas sem considerar, de maneira 

específica, o contexto socio-político em que se produziam as desigualdades de género 

(MARTIN, 2006) baseadas nas necessidades particulares das mulheres não questionando, 

portanto, as relações sociais e o modelo subjacente da acumulação que prevalecia (PAYNE e 

PHILLIPS, 2012). Ainda na década de 80, o enfoque MED já se encontrava em decadência 

dando lugar ao enfoque Género e Desenvolvimento (GED). Para o enfoque GED, as relações 

entre mulheres e homens constroem-se socialmente e a sua meta fundamental é a emancipação 

das mulheres (MARTIN, 2006).  

 

Com o enfoque GED, a ênfase das análises deixou de estar centrada na mulher e passou a 

enfocar o género, particularmente sobre as relações desiguais de poder entre os homens e as 

mulheres; promovendo a busca de oportunidades para melhorar a redistribuição e equidade de 

género. Com o enfoque do desenvolvimento humano, que coloca as pessoas no centro das 

preocupações do desenvolvimento e considera que este é injusto se as mulheres ficam excluídas 

de seus benefícios, o enfoque GED recebe um destacado apoio por parte de organizações 

internacionais de desenvolvimento. 

 

O enfoque GED teve duas linhas na forma de abordar o problema. Primeiro, durante os anos 

oitenta, defende o empoderamento. Aqui, o objectivo é empoderar as mulheres através do 

acesso a recursos, autonomia e poder. Reconhece-se o triple role das mulheres e busca-se 

satisfazer os interesses estratégicos das mulheres, mediante a sua organização e mobilização a 

partir das suas necessidades práticas. Já nos anos noventa, com a IV Conferência mundial das 

mulheres, a paz e o desenvolvimento9, considera-se que a igualdade entre mulheres e homens é 

um direito humano. Enfatiza-se o feito da equidade e a justiça de género no acesso e controlo 

dos recursos e o poder, como elementos indissociáveis do desenvolvimento humano (MOSER et 

al., 1999).  

 

A Declaração e Plataforma de Acção de Pequim provê uma base, tanto para o activismo dos 

grupos como para a gestão dos Estados, de respeito à igualdade de género, mediante medidas, 

como número de lugares para mulheres na Assembleia da República, o estabelecimento de 

estruturas e espaços institucionais para a mulher e a incorporação da transversalidade de género 

em todas as áreas de administração (MOLYNEUX, 2010). A Conferência propõe duas 

estratégias para a promoção da igualdade de género e dos direitos das mulheres: a 

transversalidade de género e o empoderamento das mulheres10. 

 

Com o objectivo de alcançar a equidade de género, a transversalidade é um processo de 

valoração das implicações para homens e mulheres de qualquer acção planeada, incluindo a 

legislação, políticas e programas, em todas as áreas e níveis. É uma estratégia para fazer das 

preocupações e experiências das pessoas uma dimensão integral do desenho, implementação, 

monitoria e avaliação de políticas, programas ou acções em todas as esferas, social, económica e 

política. 

 

A linha do empoderamento introduz como causa dos problemas, não só a subordinação e 

exploração das mulheres pelos homens, mas também os efeitos das instituições formais e 

informais. Os seus objectivos seriam empoderar as mulheres através duma maior auto-

suficiência destas e da reforma e/ou construção de novas estruturas económicas, sociais e 

                                                           
9. Realizada em 1995 em Pequim.   
10. Defendendo-se o empoderamento das mulheres e níveis de igualdade entre homens e mulheres 

relativamente a: acesso a factores de produção, consciência de género, bem-estar material, participação na 

tomada de decisões, controlo sobre os recursos e distribuição dos benefícios, e maior inclusão e 

tratamento dos temas e preocupações das mulheres (MARCH et al, 1999). 
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políticas de modo a poder superar as instituições inadequadas. As políticas e programas, neste 

âmbito, estariam dirigidos a satisfazer os interesses estratégicos de género, em termos do triple 

role e das transformações estruturais (MARCH et al., 1999; MOSER et al., 1999). 

 

Os interesses estratégicos de género aparecem da posição de desvantagem ou subordinação das 

mulheres. Estão relacionados com as divisões de trabalho pelo género, o poder e o controlo. 

Eles têm a ver com a superação daqueles aspectos que se constituem em barreiras estruturais 

para o exercício efectivo dos direitos. E podem incluir questões, tais como, os direitos legais, a 

participação nos espaços de tomada de decisões, a protecção jurídica, a erradicação da violência 

de género, a co-responsabilidade no trabalho doméstico, a igualdade nos salários e no acesso a 

serviços básicos, a liberdade de movimento e mobilidade, entre outros (CRUZ, 1998; 

MOLYNEUX citado por PAYNE e PHILLIPS, 2012).  

 

Um enfoque alternativo 

 

A análise do enfoque GED mostra que este centra-se nas categorias de interesses de género e na 

igualdade da participação, buscando capacitar as mulheres, sem preocupar-se com outras 

variáveis particularmente importantes. Por exemplo, os pontos como: os efeitos sociais e 

económicos das políticas macroeconómicas sobre as mulheres11, exercendo mais pressão sobre 

estas no emprego, em casa e fora dela; as estruturas culturais e sociais que condicionam as 

relações de poder em casa e fora dela; o papel do trabalho não remunerado e das divisões 

domésticas particulares do trabalho para assegurar a reprodução eficiente das gerações presentes 

e futuras de trabalhadores (PAYNE e PHILLIPS, 2012).   

 

O enfoque de desenvolvimento humano defende o desenvolvimento como um processo de 

alargamento de oportunidades e eleição de todas as pessoas – homens, mulheres, adultos, 

anciãos e crianças – duma sociedade (NUSSBAUM, 2002; SEN, 2012 e 2003). Nessa 

perspectiva, como também defende SCOTT (1986), se as mulheres não têm as mesmas 

oportunidades, as mesmas capacidades de escolher, o mesmo nível de desenvolvimento que os 

homens, então existe um sinal negativo, o que influencia a incidência da pobreza nas mulheres. 

 

Para muitos autores, as desigualdades entre os homens e as mulheres no acesso aos ingressos, à 

renda e aos recursos evidencia a influência de factores económicos, sociais, legais e 

institucionais (AGARWAL, 1999; NUSSBAUM, 2012 e 2002; SEN, 2012 e 2003). A partir 

daqui, estes autores frisam que essas desigualdades reflectem uma séria privação das 

potencialidades das mulheres ao restringir-lhes, muitas vezes de forma severa, as liberdades 

concretas.  

 

AGARWAL (1999:18) assinala que o bem-estar, a eficácia e as implicações relativamente à 

equidade podem ser distintos segundo o género. Assim, se as mulheres são economicamente 

marginalizadas, tendem a sê-lo também socialmente, porque estão em desvantagem 

relativamente ao acesso aos recursos e ao poder. Esta evidência mostra a complexidade e 

diversidade nas perspectivas sobre o género. A necessidade de mudar o padrão de disparidade 

de género leva a duas dimensões de preocupação. Uma diz respeito à igualdade na atribuição de 

tarefas. Outra é a igualdade nas oportunidades e distribuição das rendas. A forma pela qual, nas 

casas, se aloca o rendimento entre os seus membros pode ter um efeito significativo sobre a 

percepção de “utilidade” duma tarefa e dos benefícios que esta tem. 

 

                                                           
11. Relacionado com isso está a crítica que se faz aos programas anti-pobreza. Segundo 

CHOSSUDOVSKY (2003:109), estes programas dependem da prévia adopção de medidas 

macroeconómicas e são implementados com o respaldo da rede de segurança social destinando-se a 

grupos vulneráveis de mulheres; mas ignorando assim as causas estruturais da pobreza e o papel que 

desempenham as reformas macroeconómicas. 
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A análise geral sobre a desvantagem social, económica e política propõe que a atenção se 

centre, não somente na presença ou ausência de capacidades chaves, mas também na segurança 

destas. Quer dizer, os indivíduos necessitam, não só ter uma capacidade no presente mas, 

também, uma expectativa assegurada de que a capacidade continuará a existir no futuro 

(NUSSBAUM, 2012:173). No enfoque das capacidades, a vantagem individual é avaliada 

segundo a capacidade duma pessoa para fazer coisas que tenha razão para valorizar. Do ponto 

de vista da oportunidade, a vantagem duma pessoa considera-se menor que a de outra se tem 

menos capacidade – menos oportunidade real – de lograr essas coisas que tem razão para 

valorizar. O foco aqui é a liberdade que uma pessoa realmente tem para fazer isto ou aquilo, as 

coisas que, para si, resultam valioso ser ou fazer (SEN, 2010:261-262). 

 

A propósito de que uma capacidade funciona como o que catapulta numa pessoa o 

desenvolvimento e o exercitar de outras capacidades humanas, e no que se refere às mulheres, 

NUSSBAUM (2012:181) sustenta que o acesso à capacidade de crédito é fundamental, pois 

também abre acesso ao emprego, à integridade física, à participação política e a muitas outras 

capacidades humanas; o que contribui para expandir as oportunidades (NUSSBAUM, 2002; 

SEN, 2003). 

 

Quer dizer, a importância do acesso aos meios que geram ingressos, e de dispor de propriedade 

dentro da unidade doméstica, é evidente, visto que reforça a capacidade de sobrevivência duma 

pessoa fora da família (AGARWAL, 1999). Assim, segundo ela ainda, os direitos de 

propriedade – por parte das mulheres – incluindo o acesso, controlo e uso dos recursos na 

unidade doméstica, são um factor fundamental na negociação, tanto no seio da família, como 

fora desta (AGARWAL, 2003). 

 

Ante esse cenário, insistimos nas capacidades humanas e nos desafios das mulheres em casa e 

fora dela. SEN (2010:287) avança que o preconceito de género é um factor determinante na 

alocação de recursos familiares em muitas partes do mundo. Sobre isto, SEN (2003:203) tinha 

mostrado que o respeito e solicitude relativos ao bem-estar das mulheres são fortemente 

influenciados por variáveis como a capacidade delas para obter uma renda autónoma, para 

encontrar trabalho fora de casa, para serem detentoras de direitos e de alfabetização, e para 

serem participantes instruídas nas decisões dentro e fora da família. 

 

Ora, a força negociadora duma pessoa, relativamente às necessidades de subsistência dentro da 

família, e a capacidade desta para satisfazer essas necessidades fora dela, dependem de oito 

factores (AGARWAL, 1999): a propriedade e o controlo sobre os bens da família; o acesso ao 

emprego e a outros meios de obter ingressos; o acesso aos recursos comunitários; o acesso aos 

sistemas tradicionais de apoio social; o apoio de parceiros, como as ONG; o apoio do Estado; as 

percepções sociais das necessidades, as contribuições e outros determinantes de merecimento; e 

as normas sociais. 

 

Segundo AGARWAL (1999:23), os primeiros seis factores, ao influir nas oportunidades de 

subsistência de homens e mulheres e no seu acesso aos recursos fora da família, modificam o 

poder negociador das mulheres e, por conseguinte, o seu acesso à subsistência dentro dessa 

família; enquanto os dois últimos factores podem afectar a distribuição da subsistência de forma 

directa (na medida em que as atribuições dentro da unidade doméstica dependem das 

percepções sobre os merecimentos e das normas que regem o que se partilha na família) e 

indirecta, ao influir nos outros seis factores anteriores.  

 

Aspectos como a capacidade de obter renda, o papel económico fora da família, os direitos de 

propriedade, entre outros, contribuem positivamente para trazer força à voz e à acção das 

mulheres – reforçando o seu estatuto social no funcionamento da unidade doméstica e da 

sociedade em geral –, isso através de sua independência e autonomia, que são resultado, por 

exemplo, da materialização das variáveis apresentadas por SEN (2003:203), podendo conduzi-

las na direcção da sua efectiva autonomia social e política (SACHS, 2006:77).        
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Desta maneira, o efeito de uma maior autonomia e independência de acção das mulheres 

implica a correcção das iniquidades que minam as vidas e o bem-estar das mulheres frente aos 

homens. A distribuição dos bens e o acesso aos serviços, no seio da família, é outro aspecto 

importante. Muitas coisas dependem da forma como os recursos económicos são utilizados para 

prover as necessidades dos indivíduos na unidade doméstica.                   

 

Os organismos internacionais têm defendido uma abordagem de género com um enfoque que 

considera as diferentes oportunidades que os homens e as mulheres têm, as inter-relações 

existentes entre eles e os distintos papéis que socialmente se lhes atribui, bem como os modos 

em que se determinam esses papéis, e que se repercutem no processo de desenvolvimento duma 

dada sociedade12. Estes organismos recomendam que, na planificação e formulação de políticas 

de desenvolvimento para um dado território, deve-se ter em conta os principais aspectos 

relativos às funções atribuídas socialmente às mulheres e aos homens, as disparidades existentes 

entre ambos, e a suas distintas necessidades específicas. 

 

Através do funcionamento e da capacidade humana, a gente faz a sua própria eleição de 

preferências, inclusive de desejos, para a sua própria vida. Sendo assim, e porque as pessoas são 

seres com capacidade de reflexão, deve-se considerar ”o carácter crítico e deliberativo da gente 

na vida real, que não respeita todos os seus desejos sobre uma base de igualdade, mas que aplica 

um certo tipo de hierarquização e de ordenamento nas suas próprias vidas» (NUSSBAUM, 

2002:175). A isto está associada a necessidade de um controlo efectivo das mulheres, a nível 

das unidades domésticas, sobre os frutos dessas iniciativas. Este é um dos aspectos que não tem 

tido a devida atenção nos enfoques anteriormente referidos.   

 

O indivíduo deve ter a liberdade que dá mais oportunidade de perseguir os seus objectivos e as 

coisas que valoriza. Uma espécie de auto-estima positiva, como assinala FELBER (2013:39), de 

alguém nutrir a sua auto-estima de acções que gostaria de realizar, eleitas livremente e, portanto, 

dotadas de sentido; concentrando-se em ser ele mesmo. Este aspecto da liberdade está 

relacionado com o processo de eleição como tal, sem ser forçado pela imposição de outros 

indivíduos (SEN, 2010). Assim, quando as mulheres, que fazem parte das iniciativas na esfera 

económica, não podem decidir por si mesmas sobre o que fazer com os ingressos que ganharam, 

então ficam afectadas nas suas liberdades, no processo das oportunidades e de opção de 

eleições.     

 

As oportunidades devem ser julgadas em função de um leque de alternativas que os indivíduos – 

homens e mulheres, numa perspectiva de género – poderiam ter escolhido. Obviamente, importa 

assinalar que o enfoque das capacidades interessa-se pela habilidade de realizar combinações de 

actividades valorizadas; algo que se pode observar, por exemplo, através da capacidade geral da 

pessoa do ponto de vista dos recursos combinados à sua disposição (SEN, 2010). Aqui deduz-se 

que as mulheres devem ser percebidas, não como receptores passivos de ajudas para aumentar o 

bem-estar da casa, mas, cada vez mais, como actores intervenientes na mudança; e mais, como 

promotoras dinâmicas de transformações que podem alterar as vidas, tanto delas como dos 

homens (SEN, 2003)13.            

 

Nota-se, em todas essas preocupações, que o género não é uma categoria isolada; obrepõem-se 

outras variáveis sociais, como classe, idade, etnia, identidade sexual, religião, lugar e outras. 

Ademais, é específico de cada cultura e contexto, pelo que muda ao longo do tempo (PNUD, 

2004). Como avança SCOTT (1986), as mudanças na organização das relações sociais 

                                                           
12. Veja-se, entre várias publicações, BANCO MUNDIAL (2002b), FAO (1995), FIDA (2000), PNUD 

(2010), PNUD (2004).  
13. Conforme este autor, se identicos bens ou recursos podem significar coisas muito distintas para 

indíviduos diferentes (SEN, 1992:33), com as capacidades básicas tem-se atenção aos desempenhos das 

distintas pessoas. E estes (desempenhos) vinculam-se às distintas coisas que o indíviduo busca fazer ou 

chega a ser noem desenvolvimento da sua vida (SEN, 1993:31). 
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correspondem sempre a mudanças nas representações do poder, mas a direcção da mudança não 

é, necessariamente, num só sentido, mas em vários e com múltiplos elementos que, não obstante 

nenhum deles poder operar sem os demais, frequentemente são contraditórios. Para ela, as 

mudanças nas relações de género podem ser impulsionadas por considerações de necessidades 

de Estado. Este joga um papel muito importante, dirigindo as suas políticas e legislação a favor 

das mulheres (AGARWAL, 2003 e 1999; NUSSBAUM, 2012 e 2002; SEN, 2010). 

 

Nesta percepção de género, assume-se que o Estado é algo dinâmico e em permanente 

transformação em função da realidade social, económica e política que constitui a sociedade 

dada. Nessa perspectiva, a finalidade de uma política pública deve possibilitar que as pessoas – 

homens e mulheres –, partindo de posições territoriais, sociais, económicas e políticas 

diferentes, tenham capacidades e desenvolvam todo o seu potencial humano de acordo com a 

igualdade que é o que os vários enfoques têm procurado. 

 

 

3. QUADRO NORMATIVO EM MOÇAMBIQUE 

 

O Plano Nacional de Acção pós-Pequim 

 

Nos finais dos anos oitenta, a retórica de género já estava associada à agenda internacional para 

África, principalmente com a introdução do Programa de Dimensão Social do Ajustamento 

Estrutural (SDA). As instituições internacionais introduzem neste continente o enfoque 

Mulheres e Desenvolvimento (MED) e, com menor grau, o enfoque Género e Desenvolvimento 

(GED) que, na prática, traduziram-se no financiamento de organizações femininas e/ou de 

mulheres dado que essas organizações tinham mais confiança por parte do Ocidente (TRIPP, 

2001).    

 

Lançado na segunda metade de década 80, como empreendimento conjunto do programa para 

África do PNUD, Banco Africano de Desenvolvimento e do Banco Mundial, o SDA procurava 

promover, entre outros aspectos, uma análise e dar resposta – através de intervenções 

específicas – aos efeitos das políticas e programas de redução da pobreza no contexto do 

ajustamento estrutural (BANCO MUNDIAL, 1989). Mas, no caso de Moçambique, foram os 

países nórdicos que introduziram as preocupações com a mulher.  

 

Nos anos noventa, essa retórica tornou-se parte dos discursos sobre desenvolvimento por parte 

das instituições internacionais cooperantes em Moçambique. Nessa época, já existiam algumas 

organizações nacionais de defesa dos interesses das mulheres que dão suporte institucional a 

outros organismos e programas de promoção da mulher. Algumas implementam directamente 

os projectos. Mas têm limitações: centram-se em Maputo, para funcionar dependem de 

financiamento exterior, e é quase inexistente seu contacto com a base – os distritos. 

 

Já na IV Conferência de Pequim, realizada em Setembro de 1995, Moçambique participa com 

uma delegação do governo e outra da sociedade civil. Nesse ano cria-se um Grupo Operativo – 

como mecanismo intersectorial de coordenação – com o objectivo de promover, supervisar e dar 

seguimento à execução de políticas e programas sectoriais para a área de género. Dois pontos 

focais de cada Ministério – mas não em todos os Ministérios que então existiam – fazem parte 

dos membros do grupo e são os responsáveis pela promoção de género nos respectivos 

sectores14. Também fazem parte desse grupo, os parceiros internacionais, e uma organização 

nacional não-pública – o Fórum Mulher – em representação da sociedade civil. 

 

                                                           
14. Estes sectores iam criando as suas unidades de género para assegurar a integração desta problemática 

nas suas políticas e estratégias e nos planos sectoriais. 
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Em 1997 o PNUD propõe a inclusão de metas de igualdade de género em quase todas suas 

actividades nos distintos países15. Também nesse ano, o governo de Moçambique aprovou o que 

se veio a chamar de Plano Nacional de Acção pós-Pequim. Este plano define objectivos 

estratégicos e actividades para promover a equidade de género, incorporando as principais 

recomendações da Conferência de Pequim. A partir daqui o apoio das entidades internacionais 

pretende possibilitar um espaço para a ampliação das agendas políticas dos distintos sectores 

que já existiam.  

 

O discurso oficial vai referir-se ao género como um conjunto de características ou factores, 

socialmente determinados, que identificam e definem os papéis e padrões de comportamento 

que diferenciam os homens das mulheres (MADER, 2000b). Chama-se atenção para a 

importância da perspectiva de género no contexto da pobreza, considerando-se os diferentes 

papéis do homem e da mulher (MPF, 2000). A ideia geral era acomodar as diferentes categorias 

sociais, posicionando as mulheres no seu ambiente socioeconómico, buscando clarificar os seus 

papéis, assim como os constrangimentos, e a discriminação que sofrem.  

 

Mas ainda assim, o papel da mulher na unidade doméstica, no seio da família, da comunidade e 

da sociedade, em geral, continuou a ser um dos desafios para todo o processo de 

desenvolvimento. No ano 2001, um parceiro internacional dizia que as políticas [sectoriais] 

destinadas a promover o avanço das mulheres continuam sem trazer os efeitos desejados 

(PNUD, 2001:22). Segundo OPPENHEIMER (2001), no meio rural, as desigualdades de género 

eram particularmente visíveis relativamente ao acesso aos activos e às rendas que resultam da 

posse e utilização desses activos. 

 

Apesar de tudo isso, entre finais da década de 90 e princípios de 2000, a questão de género 

estava já institucionalizada, com um Ministério (MMCAS)16 com responsabilidade de coordenar 

os assuntos de género integrando assim os outros Ministérios e organismos autónomos do 

Estado, além da sociedade civil e os organismos internacionais de cooperação. 

 

Já em 2003, a AGENDA 2025 (p.77) refere que uma política de desenvolvimento rural exitosa 

deve valorizar o factor humano, particularmente a mulher que é o grupo maioritário no conjunto 

da população rural; pelo que, sem o envolvimento e participação activa daquela, não 

seriapossível atingir os objectivos de desenvolvimento, em especial, o rural, defendendo 

políticas proactivas para que as mulheres estejam habilitadas a participar no desenvolvimento do 

país.  

 

Nesse sentido, recomenda-se, na AGENDA 2025, que as opções estratégicas devem ser 

orientadas para, entre vários aspectos: fortalecer as instituições específicas para trabalhar com 

questões da mulher; fortalecer os mecanismos de coordenação inter-institucionais e com as 

comunidades, para promover um desenvolvimento baseado na equidade e igualdade; mudanças 

de mentalidade da sociedade em geral esperando uma maior valorização do papel da mulher 

(p.105). 

 

O primeiro Plano Nacional para o Avanço da Mulher  

 

Em 2004 foi criado o Conselho para o Avanço da Mulher17. Este funciona como mecanismo 

institucional e órgão de consulta através do qual o MMCAS realiza a coordenação intersectorial 

visando impulsionar e acompanhar a implementação de políticas e programas aprovados pelo 

                                                           
15. PNUD (1997). Guidance note on gender mainstreaming. Documento disponível em 

http://www.sdnp.undp.org/gender/policies/guidance.html. Documento acedido em 15.07.2012.  
16. Nos anos 90, foi criado o Ministério para a Coordenação da Acção Social (MICAS). Em 2000, o 

MICAS foi transformado no Ministério da Mulher e Coordenação de Acção Social (MMCAS).  
17. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto nº 7/2004. Cria o Conselho Nacional para o Avanço da 

Mulher. Maputo, 1 de Abril. 

http://www.sdnp.undp.org/gender/policies/guidance.html
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Governo para essa área. Os organismos membros do Conselho incluem ministérios, entidades 

centrais autónomas, organizações da sociedade civil, sector privado e organizações religiosas18.   

 

A sua principal função é promover, monitorar e avaliar a implementação das políticas de género 

do Governo, em todos os seus programas e planos, em particular os planos nacionais para o 

avanço da mulher (PNAM) e a política de género19. O primeiro PNAM incorporava os 

objectivos, estratégias e actividades definidos pelos diferentes sectores e entidades não-

governamentais visando diminuir os desequilíbrios de género e mecanismos institucionais para 

o avanço da mulher. Para isso, identifica aspectos como o empoderamento económico, a 

segurança alimentar, a educação e protecção dos direitos da rapariga e a participação da mulher 

na vida pública e nos processos de tomada de decisão. 

 

Os esforços sectoriais para a operatividade da questão de género eram diferentes de um sector a 

outro20. Por outro lado, até 2005, o Governo não havia formulado uma política de género, apesar 

de reconhecer a extrema dificuldade em que se encontra a mulher, ao afirmar, no programa 

quinquenal 2005-2009, que este cenário estava relacionado com um conjunto de factores como: 

a rigidez dos papéis socialmente atribuídos às mulheres; o difícil acesso aos serviços sociais, ao 

crédito, à posse da terra; e pouca participação nos órgãos de tomada de decisão (GdM, 2005). 

Acrescenta que, esses factores estão directamente relacionados com a pobreza da mulher. 

Assinala, assim, que o grande objectivo era alcançar a igualdade de género e menciona ser 

factor decisivo para a erradicação da pobreza o fortalecimento do poder das mulheres. Assinala 

também que os determinantes da pobreza indicam que as elevadas taxas de incidência da 

pobreza nos agregados familiares dirigidos por mulheres têm relação com altas taxas de 

dependência, os baixos níveis de renda para as necessidades da família, entre outros aspectos 

(GdM, 2005).  

 

A Política de Género e Estratégia de Implementação   

O Governo advoga, em 2006, que a sua preocupação – em todos os sectores – é introduzir e/ou 

reforçar a análise dos papéis, tarefas e responsabilidades de homens e mulheres e das relações 

entre ambos a nível da comunidade onde vivem e da sociedade, em geral (GdM, 2006b). 

Considera que, no país, 72,2% das mulheres vive na zona rural e 23,3% desse universo são 

chefes de agregados familiares e enfrentam mais dificuldades que os homens relativamente ao 

acesso, oportunidades, capacidades e obtenção de renda (GdM, 2006a).  

 

Assinala que os agregados familiares dirigidos por mulheres fazem parte dos grupos com maior 

probabilidade de ser pobres. A partir de aqui advoga-se, cada vez mais, a necessidade de 

introduzir-se uma perspectiva de género no contexto da pobreza e de fortes desigualdades. 

Assim, é considerada importante e obrigatória, para cada sector de actividade, a integração do 

género como um processo que permite definir prioridades a adoptar, segundo o género, e 

avaliação das implicações das acções sobre os homens e as mulheres (GdM, 2006a; GdM, 

2006b, GdM, 2005). 

 

O Governo acrescenta que, com esta perspectiva, espera abordar correctamente as relações 

socialmente construídas num ambiente em que homens e mulheres jogam diferentes papéis, 

integrando as diferenças que uns e outros têm em termos de necessidades, interesses e 

                                                           
18. MMCAS. Diploma Ministerial nº 126/2007. Regulamenta a Composição e Funcionamento Interno do 

Conselho Nacional para o Avanço da Mulher. Maputo, 19 de Setembro.  
19. Sobre os planos para o avanço da mulher, foi em 2002 que se aprovou o primeiro plano nacional para o 

período 2002-2006 (MMCAS, 2002). E somente em 2006 foi aprovada a Política de Género e Estratégia 

de Implementação (PGEI).  
20. Por exemplo, se o PARPA I – oficialmente considerado o principal instrumento de programação 

governamental – define prioridades por sectores, o mesmo não o faz relativamente ao género e, 

consequentemente, carecia duma análise ao problema. O surgimento do plano sem um quadro legal de 

políticas nesse sentido é outro exemplo. 
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oportunidades para que juntos possam progredir. Acrescenta também que uma maior ênfase na 

mulher constitui uma forma de atender melhor às especificidades desta; contribuindo, assim, 

para elevar o seu status na sociedade, uma vez que, por circunstâncias históricas, ela 

desempenhou papéis diferentes aos dos homens e, por isso, ficou mais discriminada e 

marginalizada da participação na vida cultural, económica, política e social (GdM, 2006b:7). 

 

Ainda em 2006 é aprovada a política nacional de género e estratégia de implementação (PGEI), 

que pretende ser um instrumento orientador para a redução das desigualdades de género. Tem 

como objectivo geral ”desenvolver de forma integrada as principais linhas de actuação, 

promovendo a igualdade de género, o respeito pelos direitos humanos e o fortalecimento da 

participação da mulher no desenvolvimento do país“ (GdM, 2006b:9). A PGEI inclui os 

mesmos aspectos identificados pelo Plano Nacional para o Avanço da Mulher (2002-2006).  

 

A parte da estratégia de implementação compreende um conjunto de acções estratégicas. Essas 

acções constituem linhas orientadoras que devem ser observadas, pelas distintas entidades 

públicas e não-públicas, na elaboração de planos estratégicos sectoriais e multissectoriais, assim 

como na respectiva execução. No domínio político21, pretende-se garantir a igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres, a participação e o acesso aos órgãos decisórios, 

contribuindo para a elevação do status da mulher; no domínio económico, garantir o controlo e 

igual acesso aos recursos (como herança, terra e direitos de propriedade). 

 

Para cada um dos domínios existe um conjunto de acções estratégicas, que devem ser linhas de 

orientação em função das diferenças quanto às necessidades dos homens e mulheres. Assim, no 

domínio político, são apresentadas duas acções estratégicas: a) incentivar uma maior 

participação da mulher na política e acesso a posições de influência na sociedade (buscando 

estimular a criação de condições que permitam o empoderamento e valorização da mulher, com 

vista à sua maior participação e representação equitativa em todos os processos de tomada de 

decisão; e b) desenvolver uma política sensível ao género (buscando garantir a introdução da 

perspectiva de género na concepção e análise de políticas e, em programas de desenvolvimento 

que respondam às necessidades e esforços de homens e mulheres em todos os sectores de 

actividades) (GdM, 2006b:11). 

 

No domínio económico: a) implementar políticas conducentes à redução da pobreza 

(procurando criar mais oportunidades e promovendo programas de geração de renda que 

beneficiem as famílias que vivem em situação de pobreza); b) melhorar as condições de entrada 

no mercado de trabalho (buscando estimular o desenvolvimento de capacidades de auto-

emprego e geração de postos de trabalho, através de criação de micro-projectos); c) promover o 

acesso a capital (buscando garantir o acesso a créditos direccionados, criação, gestão e 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas, mecanismos de poupança, com ênfase para a 

mulher); d) impulsionar a criação dum sistema financeiro rural para apoiar as actividades 

agrárias de produção e de comercialização (criando uma base financeira destinada a apoiar aos 

camponeses menos beneficiados) (GdM, 2006b:11-12).  

 

Também faziam parte das acções estratégicas no domínio económico: a diversificação de 

cultivos de subsistência e de renda, a melhoria de conhecimentos tecnológicos, de produção e de 

conservação pós-colheita; o aumento do uso de insumos melhorados de produção na família 

rural; o estímulo à comercialização dos produtos agrários; a facilitação no acesso ao controlo 

dos recursos naturais, incentivando o aperfeiçoamento dos mecanismos legais de controlo de 

posse desses recursos e da herança (GdM, 2006b). 

                                                           
21. A Política e Estratégia de Género de Moçambique apresentam cinco domínios de actuação em que se 

baseia a implementação. Outros três domínios são: domínio jurídico, sociocultural, e o domínio de defesa 

e segurança (GovM, 2006b:10-11).  
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Segundo assinala a PGEI, são grupos prioritários: mulheres e homens vivendo em situação de 

pobreza absoluta, com maior incidência para as mulheres chefes de agregados familiares; 

mulheres e homens anciãos, portadores de deficiências e desempregados; mulheres do sector 

informal; mulheres rurais e trabalhadoras; e outros. A responsabilidade da implementação da 

PGEI deve ser partilhada entre os diversos actores da sociedade nacional, sob a coordenação 

duma entidade estatal (GdM, 2006b:17-18). Portanto, fazem parte das suas preocupações, 

pontos como a coordenação intersectorial, as responsabilidades individuais, colectivas e 

sectoriais. 

 

Também nesta etapa, avança-se na conexão entre género e pobreza, que constitui uma das 

principais preocupações no contexto da redução da pobreza, destacando-se duas iniciativas 

consideradas fundamentais para a busca de mecanismos através dos quais as mulheres 

aumentam a sua renda para que melhorem a sua qualidade de vida: o desenvolvimento e 

divulgação de tecnologias agrícolas melhoradas particularmente para cultivos alimentares que 

envolvem parte importante da força de trabalho feminina; e a provisão de bens e serviços que 

aliviam o peso das tarefas domésticas da mulher e que aumentam o tempo disponível para a sua 

aplicação noutras actividades produtivas (GdM, 2006a). 

 

O segundo Plano Nacional para Avanço da Mulher  

 

Em 2006 o Conselho elabora o segundo Plano Nacional para Avanço da Mulher (2007-2009) e 

assinala que incorpora os objectivos, estratégias e actividades definidos pelos distintos sectores 

para diminuir os desequilíbrios de género. Para alcançar os objectivos e estratégias 

preconizados, o plano identifica um conjunto de áreas de intervenção que destacamos aqui: 

pobreza e emprego; direitos da mulher; mulher no poder e nos órgãos de tomada de decisão; 

ambiente e agricultura; e mecanismos institucionais para o avanço da mulher.  

 

Nesse âmbito, são identificados, para cada uma das áreas, os respectivos objectivos estratégicos, 

designadamente22: 

 

A área de pobreza e emprego: implementar políticas e estratégias que conduzam à redução da 

pobreza e à melhoria da segurança alimentar, em particular no meio rural, considerando a 

perspectiva de género; implementar políticas e estratégias para uma maior inserção da mulher 

no mercado de trabalho formal através da promoção do emprego e empoderamento económico; 

investir e capacitar as mulheres através do aproveitamento de sua criatividade e capacidades, 

encorajar as oportunidades de emprego produtivo; e, promover o emprego lucrativo para as 

mulheres. 

 

A área de poder e órgãos de tomada de decisão: promover e assegurar o acesso igual para as 

mulheres e sua plena participação nas estruturas de poder e de tomada de decisões; promover o 

acesso, participação e oportunidades iguais à mulher nas profissões tradicionalmente exercidas 

por homens; aumentar a capacidade das mulheres para participarem na tomada de decisões e na 

liderança; e garantir que as mulheres no poder e nos órgãos de tomada de decisões sejam 

agentes de transformação efectiva.    

 

A área de ambiente e agricultura: integrar a perspectiva de género nas políticas e programas de 

desenvolvimento sustentável; implementar políticas e programas que conduzam à redução da 

pobreza e à melhoria da segurança alimentar através do acesso a factores de produção, às 

técnicas e novas tecnologias; e promover acções que beneficiem as mulheres nos projectos de 

fomento agro-pecuário e pesqueiro.  

 

                                                           
22. Veja-se GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Resolução nº 57/2007, aprova o Plano Nacional de Acção 

para o Avanço da Mulher. Maputo, 24 de Dezembro. Nesta Resolução são identificadas sete áreas.  
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A área de mecanismos institucionais: introduzir a perspectiva de género nas políticas, 

programas e projectos de desenvolvimento; reforçar os mecanismos institucionais e estruturais a 

todos os níveis através do processo de integração do género; e aumentar a participação 

financeira do Estado, e outros agentes de desenvolvimento, no apoio institucional para a 

promoção do estatuto da mulher. 

 

 

4. NO TERRENO INTRADOMÉSTICO 

 

Família camponesa     

 

Em Moçambique define-se a família como a instituição privilegiada para criação, 

desenvolvimento e consolidação da personalidade dos seus membros; e onde devem ser 

cultivados aspectos como o diálogo e a ajuda mútua. A família é a comunidade de membros 

ligados entre si por parentesco, afinidade ou adopção23. 

 

Ainda no plano normativo, a entidade familiar é também a união singular, estável, livre e 

notória entre um homem e uma mulher. O matrimónio aparece, então, como a instituição que 

garante a prossecução dos objectivos da família. E é definido como o acto de união voluntária e 

singular entre um homem e uma mulher, com o propósito de constituir uma família, mediante 

plena comunhão de vida. 

 

Na abordagem do Estado actual sobre a organização económica nacional, a família aparece 

como a instituição com o papel fundamental para a satisfação das necessidades essenciais da 

população24. O Estado, como proponente desta estruturação de família, diz ter-se baseado nos 

demais instrumentos do direito moderno internacional e na identidade e cultura nacionais25. 

Assim é que a própria estrutura tradicional da família africana tem uma presença neste 

instrumento normativo (lei). 

 

Ora, segundo a história, durante séculos o sistema de produção no seio da família rural africana 

estava “especializado” em função do seu valor económico: os homens para cultivos de maior 

valor económico e as mulheres viradas para cultivos domésticos (NEGRĀO, 2006; 

ISAACMAN, 1991; ISAACMAN, 1987). Esta especialização traduziu-se numa diferenciação 

sexual na posse e utilização dos equipamentos e outras ferramentas de produção. 

 

Relativamente a isso, num estudo realizado nos anos sessenta, BOSERUP (1993) assinala que, 

enquanto os homens usavam equipamentos e ferramentas relativamente modernos, as mulheres 

utilizavam os mais rudimentares. O que se havia traduzido, então, numa prática: maior 

produtividade do trabalho do homem comparativamente ao da mulher, reforçando, assim, o uso 

dos equipamentos.  

 

Esta estratificação de tarefas e segregação ocupacional na base do sexo, bem como as normas de 

reclusão das mulheres (no dizer de AGARWAL, 1999), continuam enraizadas nas normas 

sociais locais em Memba. Elas estão associadas ao número de pessoas – ligadas, ou não, por 

laços de parentesco e/ou de sangue, podendo constituir o agregado familiar – que habitam na 

mesma unidade doméstica e partilham as tarefas e os gastos caseiros; claro, associando-lhes ao 

casamento. Como disse o Sr. Lourenço Mupo,  

 

                                                           
23. ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Lei 10/2004. Lei da Família. Maputo, 25 de 

Agosto. Nela consta, também, que estes elementos, incluindo a procriação, são considerados fontes das 

relações jurídicas familiares.  
24. Veja-se também a Constituição da República de Moçambique. Maputo, 2004.  
25. ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Lei 10/2004. Lei da Família. Maputo... 
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”Tenho três casas, porque minhas esposas e os que ali vivem têm que trabalhar… e ajudar-me 

assim que estou doente”. 

 

Para a seguir acrescentar, 

”Sinto a pena que não pude fazer mais filhos com as duas esposas mais novas, a segunda e 

terceira, que tenho”. 

 

No casamento, o filho é uma questão fundamental. Luísa Muiragwa é uma camponesa da aldeia 

de Mutakawa, em Serissa, posto administrativo de Lúrio. Quando se casou, transferiu-se para o 

território de seu marido. Na primeira gravidez, perdeu o bebé e, por isso, o casamento, porque 

não podia mais engravidar. Consequentemente, teve que regressar ao território de sua família de 

sangue. Segundo o seu irmão, Abudo Muiragwa, ”a família não podia fazer mais nada, porque 

eram os costumes da zona…um homem gosta de ter filhos“.        

 

A tendência para agregados familiares significativamente maiores tem as suas explicações. Uma 

delas está relacionada com as vantagens económicas para esta família camponesa, 

fundamentalmente no aspecto da disponibilidade de mão-de-obra e segurança durante a velhice 

do progenitor (NEGRĀO, 2006) e/ou da pessoa que é o chefe da família, no caso não seja o 

progenitor de todos ou de parte dos membros que fazem parte do agregado. Segundo o PNUD 

(2001), o conceito de chefe de família em Moçambique expressa, de forma combinada, o acesso 

aos bens e o poder de decisão sobre o uso e/ou benefício que se tira desses bens. 

 

O Sr. Lucas Canua Gomes é um camponês na aldeia de Ntatane, localidade de Simuco. Para 

alguns aldeões que entrevistámos em Linhane, Ntatane e Culutine, ele é respeitado pelas suas 

explorações agrícolas e unidades de pesca, mas também por ter a capacidade de suportar muitas 

pessoas na sua casa. Segundo ele próprio, 

“Tenho muitos filhos, e os que estão na minha casa têm que realizar as tarefas que eu 

determino, embora os jovens de hoje em dia não se importam com ninguém”. 

 

Vivem na casa do Sr. Lucas Canua, filhos, sobrinhos, noras, netos e outras mais pessoas. O 

mesmo cenário encontrou-se na casa do Sr. Momade Ali Ibramogi, em Muaco, e de outros 

camponeses. Nesta sociedade rural, os grandes agregados são também a norma.  

 

Outro aspecto associado a esta família rural é o sistema de parentesco26. Este pode ser: 

matrilinear ou patrilinear. É matrilinear quando a sucessão da linhagem e da herança é 

transmitida pela linha materna e exercida pelo varão que tem laços de parentesco com a 

matriarca (NEGRĀO, 2003)27. Normalmente é o irmão da matriarca quem tem o poder de 

tomada de decisões sobre os diversos aspectos no seio da família, pelo que ele tem a 

responsabilidade de garantir a sobrevivência e outros aspectos sociais de seus sobrinhos.    

 

E o sistema patrilinear em que a sucessão da linhagem e da herança é transmitida pela linha 

paterna e exercida pelo varão que tem laços de parentesco com o progenitor28. No sistema de 

                                                           
26. "Um sistema de parentesco ou casamento pode-se considerar como um arranjo que permite às pessoas 

viverem juntas e cooperar umas com as outras numa vida social ordenada" (RADCLIFFE-BROWN, 

1982:13), 
27. Segundo NEGRÃO (2003:233) “No caso do casamento matrilocal a mulher, para além da garantia do 

direito de acesso por nascimento, usufrui das formas de compropriedade consuetudinárias nas terras da 

matrilinhagem; contudo o controlo do uso dos recursos - o que produzir e como preservar - é exercido 

pelo tio materno (tata), sob quem recai a responsabilidade da matrilinhagem, e transmitido na sua morte 

para o filho mais velho da filha primogénita da sua mãe”.  
28. NEGRÃO (2003:233) escreve ainda “Quando o casamento é patrilocal a terra é adjudicada ao varão, 

na altura do casamento, pelo chefe do segmento de linhagem (erukulu ou etthoco). A mulher, na sua 

própria aldeia tem acesso e usufrui das formas de compropriedade consuetudinárias nas terras da 

matrilinhagem (mutthete ou nettethe)”. 
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parentesco patriarcal, os membros estabelecem a filiação através de nascimento ou de adopção a 

partir de um antepassado comum. Este sistema de parentesco é exogâmico e o domicílio 

conjugal é patrilocal ou virilocal, onde a mulher abandona a residência e a linhagem patriarcal a 

que pertence para unir-se ao seu marido numa nova residência (RITA-FERREIRA, 1982). 

 

O funcionamento dum sistema de parentesco deve-se abordar sob dois aspectos: 1) como ele 

vincula as pessoas mediante a convergência de interesses ou sentimentos, 2) como ele controla e 

limita os conflitos, na medida em que a função do sistema de parentesco é regular os costumes e 

preservar a vida social, através das relações de consanguinidade e afinidade (RADCLIFFE-

BROWN, 1982). É preciso sublinhar que, actualmente, as normas dos dois sistemas coexistem.  

 

A questão da autoridade masculina também está presente no sistema matriarcal. Como 

pontualizam TVEDTEN, PAULO e TUOMINEN (2009), o sistema matrilinear macua de 

parentesco e descendência, onde as mulheres têm uma posição relativamente forte e 

independente, está a mudar. A religião, e particularmente o islão29, pregam um sistema de 

valores em que os homens são superiores em praticamente todas as áreas da vida – embora 

ainda com a obrigação de cuidar da sua família.  

 

Embora seja originalmente matriarcal, no caso de Memba, há um grande domínio da posição do 

homem em relação à mulher na tomada de decisões. Segundo alguns camponeses que 

entrevistámos, quando há alguma iniciativa na comunidade para apoiar as mulheres, uma 

mulher solteira ou viúva pede conselho ao seu irmão ou ao seu cunhado – no caso da viúva que 

ainda esteja no território do seu falecido marido.  

 

Para outros, na maioria das vezes, este processo não envolve um conselho, mas sim de um 

pedido de autorização. Como dizia a administradora do distrito, Srª. Maria Felisbela Félix 

Lázaro, a maioria dos homens, alegando questões culturais, não faze nada durante o dia e manda 

as mulheres ao trabalho [às machambas], mas têm proibido a estas de beneficiar de algum apoio 

que, por ventura, podesseexistir.  

 

Há uma tendência para os homens de Memba contraírem matrimónio com mais de uma mulher. 

Esta prática (que se traduz em um homem casar-se com mais de uma mulher e viver com elas, 

no mesmo território, mesma casa, ou em lugares distintos), também faz parte das características 

da família rural africana. Normalmente, a poligamia tem por objectivo o alargamento das redes 

de segurança social e o reforço da segurança alimentar do cônjuge (NEGRĀO, 2003:238), como 

já vimos no caso do Sr. Lourenço Mupo.  

 

São também os casos do Sr. Pedro Muquitere, Sr. Carimo Abdul Musagy, Sr. Abudo Muiragwa 

e outros. Segundo se defende nessas aldeias, a poligamia está associada à religião muçulmana30. 

De facto, a maioria da população de Memba professa a religião muçulmana, mas há também 

católicos e protestantes (INE, 2009a). A poligamia também favorece a divisão social do trabalho 

baseada no sexo e na idade. Nos casos encontrados em Memba, as esposas casadas neste regim, 

                                                           
29. Estudando algumas sociedades africanas da zona oriental RITA-FERREIRA (1964:13) assinala a 

transformação dos sistemas matrilineares para os sistemas patrilineares e afirma ser o islamismo o factor 

responsável por isso. Actualmente, uma característica básica do sistema matrilinear é a permissão de 

casamentos matrilocais ou uxirilocais (o marido vai viver para o território residencial da sua esposa) e 

patrilocais ou virilocais (a mulher vai viver para o território residencial do esposo) ou também os dois 

conjuges vão viver num território neutro (NEGRĀO, 2003:232). 
30. Sobre a questão da poligamia associada à religião muçulmana, escreveu MEDEIROS (1997) que já no 

século XIX os povos do litoral norte de Moçambique haviam adoptado um misto de usos e costumes de 

origem islâmico-cristã. Segundo ele (p.73), o sistema religioso que na época já contava com mais adeptos 

era o islamismo, certamente por mais acomodar-se e favorecer as paixões, por causa da ociosidade, 

poligamia e outros costumes que lhe são familiares. 
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e as raparigas vivendo na mesma unidade doméstica permaneciam mais tempo na machamba 

que o marido31.  

 

Da parte da mulher, o matrimónio significa um meio de protecção social e, como dizia um 

entrevistado, nenhum pai gostaria de ter uma filha sem parceiro, aceitando-se, segundo outros, a 

poligamia. Surge, então, outro aspecto importante, trata-se da família alargada. A partir da 

organização desta define-se o controlo e a herança da propriedade, a transferência de direitos e 

deveres (ENGELHARD, 2003; NEGRĀO, 2006 e 2003; RITA-FERREIRA, 1982 e 1964). A 

mulher nascida numa determinada família nuclear depois de casada, passa a fazer parte da 

família alargada do seu marido. 

 

Aqui, os sistemas de parentesco e de família alargada proporcionam uma limitação à liberdade 

de acção da maioria dos membros do agregado familiar. ENGELHARD (2003:95) faz notar que 

em muitas regiões de África subsaariana o sistema actua em prejuízo das mulheres e dos jovens. 

Segundo ele, é o chefe desta família quem gere as reservas em moeda e bens e, diariamente, 

distribui às mulheres e/ou aos filhos os ingredientes necessários para preparar a comida do dia.  

 

Este é um dos aspectos encontrados em Memba. A compra, ou outra forma de aquisição, dos 

alimentos realeza-se numa base diária (compra-se aquilo que se necessita para comer naquele 

dia). Quando o chefe da família está ausente, os outros membros da unidade doméstica esperam 

por ele ou têm que mandar recado, informando-o sobre as necessidades que a casa tem, ao 

mesmo tempo que pedem autorização para avançar com alguma alternativa. Como dizia a Srª. 

Carolina Muhalegue, aldeã de Mpwiré, na região de Baixo Pinda, 

 

”Meu marido não está, está na casa da minha irmã [rival], e quando tenho dificuldades 

com as crianças lhe mando recado e ele autoriza-me a usar o dinheiro, quando temos 

algum, ou a vender uma galinha ou um pato…”.      

 

As mulheres ficam numa posição de desvantagem comparativamente aos homens. Na aldeia de 

Tete, localidade de Simuco, durante a entrevista com o Sr. Abdul Carimo Musagy e suas duas 

esposas, estas afirmaram que, embora fizessem parte da família daquele, não tinham 

propriedade sobre o que havia na unidade doméstica: ”as machambas, os animais, são do nosso 

marido“. E isso encontrou-se também noutras aldeias, onde a mulher está sujeita a estas normas 

sociais. 

 

Podemos ver outro exemplo. As famílias realizam a venda de sua produção logo depois da 

colheita da captura do pescado. A maioria dos camponeses que pratica a agricultura 

comercializa o seu produto junto à sua machamba, casa, no mercado da aldeia ou nos locais de 

concentração populacional nas principais vias de acesso que atravessam o povoado. Este grupo, 

maioritariamente constituído por mulheres, não transporta a sua produção para lugares distantes. 

 

 Segundo os aldeões, uma mulher não pode viajar sozinha para lugares distantes e aí 

realizar actividade comercial: o seu marido perderia reputação na aldeia. Por outro lado, porque 

é a própria mulher que, nalgum momento, pensa ser incapaz de realizar uma viagem para 

comercializar os seus produtos. Embora existam estes constrangimentos socioculturais, 

encontrámos algumas mulheres participando na actividade comercial de longa distância, 

principalmente de pescado. Mas, em geral, essas mulheres viajam com os seus maridos.  

 Algumas delas afirmaram que se, por ventura, viajam sozinhas, deslocam-se para 

regiões onde já têm pessoas conhecidas ou familiares que lhes dão hospedagem mediante 

conhecimento de seu marido. Assim, sozinhas não têm a liberdade de buscar novos mercados, 

ao contrário do que acontece com os homens. Há que precisar ainda que as normas sociais 

                                                           
31. Uma análise por sexo mostrou que eram as mulheres que estavam mais ocupadas durante o dia =- 3 a 4 

horas mais que os homens, em média. Elas ocupam-se da machamba e das tarefas da casa, como moer 

farinha, preparar os alimentos, buscar água e lenha. 
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influenciam na distribuição dos recursos financeiros obtidos pela mulher como fruto da venda 

da sua produção ou mercadoria. Ela não pode comprar um artigo de que tivesse gostado antes de 

apresentar o dinheiro ao seu marido. 

 

 

5. NO TERRENO COMUNITÁRIO   

      

O caso do programa de poupança e crédito rotativo 
 

Para minimizar o limitado acesso das pessoas ao dinheiro, alguns actores têm estado a promover 

programas de poupança e crédito rotativo (PCR), forma de operação financeira com base 

comunitária, onde os membros locais obtêm crédito para satisfazer algumas necessidades. O 

PCR tem como objectivo geral o estabelecimento nas famílias, principalmente as 

desfavorecidas, de um mecanismo de poupança e crédito. Especificamente, ele pretende 

desenvolver: 1) um ambiente financeiro que contribua para o incremento das rendas das 

famílias; 2) habilidades de gestão de pequenos negócios e cultura de crédito que permitam às 

famílias acederem ao crédito de instituições financeiras formais; e 3) a promoção e 

empoderamento da mulher32. 

 

O PCR tem como base metodológica a ROSCA33 que funciona a partir de um empréstimo que 

se cria com a contribuição dos membros do grupo. O grupo baseia-se na confiança mútua, 

configurando-se aqui as relações de amizade por vizinhança, laços familiares, por actividade 

que as pessoas executam, ou outros aspectos de vínculo comum. O montante mínimo de 

poupança depende da capacidade financeira dos membros, podendo mudar. Normalmente, o 

grupo mantém um montante colectivo – através do pagamento de um valor fixo que o membro 

deve fazer sempre que realiza a poupança – como um fundo (social) para gastos sociais no 

grupo. Os membros funcionam como poupadores e mutuários. As operações monetárias são 

anotadas nas cadernetas individuais e numa caderneta colectiva do grupo. 

 

O indivíduo pode receber o crédito várias vezes; pode-se dar, ou não, crédito a uma pessoa que 

não seja membro (dependendo do acordado no grupo)34. Quem obtém o crédito deve amortizar a 

partir do mês seguinte com um juro. Na maioria dos casos, este juro vai para o fundo comum. A 

ordem de rotação quanto ao beneficiário do crédito é determinada por consenso comum dos 

membros segundo alguns critérios, como: assiduidade de presença; poupança e reembolso do 

crédito que já tenha recebido; urgência da necessidade dum membro; e negociação no grupo. 

 

Os grupos funcionam por ciclo. Depois dum período, cerca de um ano, observa-se o fecho do 

ciclo onde se partilha a poupança, podendo a pessoa receber mais que o que poupou, 

dependendo do juro que o grupo obteve com o processo de empréstimo e outras operações. 

Nesta fase, todo o dinheiro do grupo deve estar disponível; o grupo contabiliza a poupança total 

individual comparando a caderneta individual com a colectiva do grupo. Posteriormente, 

calculam-se os valores da poupança e os juros do grupo. Finalmente, calcula-se o total que cada 

membro recebe, de acordo com a sua contribuição financeira ao longo do ciclo. E o programa 

segue, assim, para o ciclo seguinte, ou não.  

 

Os primeiros grupos em Memba surgiram no ano 2005. Até 2009, foram criados 19 grupos, com 

                                                           
32. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA DE PEQUENA ESCALA (2001). 

Projecto de pesca artesanal no norte de Nampula e Cabo Delgado (PPANNCD). Maputo, IDPPE; 

MINISTÉRIO DAS PESCAS (2007). Plano estratégico do subsector da pesca artesanal (pespa). 

Documento principal. Vol I. Maputo, MP. 
33. Rotating Savings and Credit Associations. 
34. É na base deste acordo que também se determina se haverá diferença, ou não, dos montantes de crédito 

e taxas de juro entre o membro do grupo e o que não é membro. Estes grupos também funcionam como 

serviços de crédito para as pessoas que, por várias razões, não têm acesso ao crédito.  
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um total de 394 membros. Estes grupos localizavam-se na zona costeira35. Neles havia mais 

mulheres membros que homens, com uma média de 10,9 mulheres por grupo. Em geral, as 

mulheres eram as responsáveis por guardar a maleta com o dinheiro do grupo.    

 

O nível de poupança e solicitação de crédito – em termos de frequência e montante monetário – 

variou segundo a região e o sexo. Nas regiões mais distantes da vila do distrito, os valores de 

poupança por pessoa no acto de poupar eram baixos; enquanto na vila do distrito, os membros 

pouparam valores consideravelmente mais altos. Mas, em todos eles, os montantes de poupança 

e de crédito eram diferentes entre os dois sexos. Eram os homens que com mais frequência 

solicitavam o crédito e em valores superiores aos das mulheres (tabela 1). 

 

Tabela 1 

Valor de poupança e crédito (em MZM), segundo o sexo 

  
Localidade 

 
 

Baixo-Pinda Memba-sede Serissa Simuco 

Poupança 
Homem 200.00 748.35 100.00 105.00 

Mulher 42.50 474.00 20.00 20.00 

Crédito 
Homem 1000.00 1000.00 500.00 500.00 

Mulher 250.32 745.42 173.25 200.00 

    Fonte: Autor a partir dos dados dos inquéritos  

 

Os dados revelam que Simuco e Serissa possuíam a mesma média no valor de poupança por 

cada sexo, com as mulheres a pouparem cerca de ¼ do valor poupado pelos homens. Enquanto 

em Memba-sede, as mulheres poupavam cerca de ⅓ do valor poupado pelos homens. Quanto à 

componente crédito, embora fossem as mulheres de Memba-sede e Baixo-Pinda que solicitaram 

os valores mais elevados, quando comparados com outros grupos. Destaca-se o valor médio 

solicitado pelas mulheres de Simuco relativamente aos homens dos respectivos grupos, quando 

comparado com a média dos grupos de Baixo-Pinda.  

 

Para realizar poupanças, de forma regular e equitativa entre membros do grupo, necessitar-se-ia 

de ingressos permanentes para cada membro, o que não estava ao alcance de todos os membros. 

Muitas vezes, por não terem rendimentos suficientes de forma regular, as mulheres iam ao acto 

de poupança apenas para entregar o dinheiro do fundo social que variava entre 5.00 MZM, nos 

grupos de Serissa, e 20.00 MZM nos grupos de Memba-sede.  

 

Entre homem e mulher não havia uma variação significativa nas causas que levaram à 

solicitação do crédito. A mulher pediu crédito para a realização de uma actividade de 

rendimento e para minimizar necessidades sociais no seio da família, enquanto o homem pediu 

mais para a aquisição de um bem de utilidade pessoal, mas que lhe permitia, também, realizar 

uma actividade de rendimento (por exemplo, comércio); associando-se aqui ao crédito para a 

realização dessa actividade. 

 

No que diz respeito às actividades de rendimento, as mulheres pediram crédito mais para fritar 

bolinhos e para vender pescado nos mercados locais e/ou nos centros de pesca; ou vender 

gelados e refrescos (para as que ficavam na vila de Memba)36. Para os homens, destinava-se 

para uma actividade um pouco mais arrojada, como a comercialização do pescado, de cultivos 

ou de outros bens de primeira necessidade a um nível mais fora do seu local de residência, ou 

mesmo na sua aldeia, mas numa escala relativamente maior que a das mulheres. 

 

                                                           
35. Foi no âmbito do programa de PCR, que fazia parte das actividades do sector pesqueiro, que surgiram 

estes grupos todos na zona costeira. 
36. No seu trabalho sobre mulheres nas actividades geradoras de rendimentos, CASIMIRO (2011) fala de 

como a participação de mulheres nos grupos de PCR (em Angoche) era fundamental para elas pouparem 

dinheiro para adquirir bens para a família ou para investirem em actividades geradoras de rendimento. 
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Disseram os camponeses que participavam neste programa que, com ele, foi possível realizar 

alguns investimentos de pequena dimensão. Estes investimentos eram diferentes segundo o 

sexo. Da parte das mulheres eram mais para enxadas, roupa e utensílios domésticos (pratos, 

copos, panelas e outros pequenos artigos). Para os homens era mais para meios de transportes 

(bicicletas e motorizadas), pequenas embarcações e artes de pesca, bens electrodomésticos 

(rádios, congeladores)37, material de construção de habitação e outros.  

 

Ambos podiam comprar alimentos. Mas, segundo os entrevistados, as aquisições realizadas pela 

mulher casada deviam, antes, ser do conhecimento de seu marido. Ela não podia comprar o que 

gostaria de ter sem, antes, informar ou pedir ao seu marido. Quando uma comprava algo sem 

conhecimento de seu marido haveria problemas em casa. Na sequência disso, perguntámos 

sobre o usufruto do dinheiro obtido nestes grupos de poupança quando um e uma já estão em 

casa.  

 

Segundo alguns autores (NUSSBAUM, 2012 e 2002; SEN, 2010 e 2003), um benefício 

financeiro e/ou material da mulher, obtido como resultado de sua participação nas actividades 

de um grupo, ou de uma actividade sua fora de casa, não nos diz nada acerca de como esta 

mulher se serve efectivamente desse benefício quando já está em casa. No caso de Memba, a 

questão começa com quem guarda os ingressos na unidade doméstica. Um grupo de mulheres 

disse, 

 

“Quando chegamos nas nossas casas entregamos o dinheiro ao pai [marido] da casa e 

é ele quem decide o uso”. 

 

E outro grupo disse ainda, 

 

”Se, para estar neste grupo, necessitamos da autorização do pai,…a ele devemos dar o 

dinheiro para guardar e pode utilizá-lo para as necessidades da casa”. 

 

Nos grupos Nila e Eduardo Mondlane, em Baixo Pinda e, Nopadjerato e Unidade de Mecuta, 

na vila do distrito quase todas as pessoas destes grupos afirmaram que a maioria das mulheres 

que pertencia a esses grupos, quando já estava nas suas casas, transferia o dinheiro solicitado 

como empréstimo ou os benefícios da distribuição aos seus respectivos maridos. 

 

Ademais, nas famílias onde o homem era casado no sistema de poligamia, muitas vezes, esse 

benefício era recebido por membros da outra casa quenão havia contribuído para ele, deixando, 

assim, dívidas para a mulher que era membro do grupo, quando se tratava de crédito. Ou 

originava uma situação em que a mulher já não tinha dinheiro para continuar com o exercício de 

poupança no grupo. 

 

Outros aspectos ainda influenciavam na participação da mulher nos grupos de poupança e 

crédito. Para os entrevistados, o não-pagamento do empréstimo recebido e a não-entrega de 

poupança de forma regular eram justificados por insuficiência de dinheiro em casa. Ora, as 

famílias geravam suas economias em actividades locais, onde o nível de renda era diferente 

duma actividade para outra. Na agricultura, o ponto máximo atingia-se na colheita, com a 

possibilidade de comercialização dos cultivos. Mas o controlo do dinheiro era da 

responsabilidade do homem, limitando o acesso da mulher aos ganhos obtidos dessa 

comercialização; embora ela passasse mais tempo na actividade produtiva.   

 

Na área de pesca, embora se tenham observado boas capturas em três trimestres, os participantes 

desses grupos disseram que, dependendo da maré, podiam experimentar dificuldades em 

                                                           
37. As bicicletas e motorizadas, bem como alguns equipamentos, como congeladores e outros usados no 

processamento e manuseamento dos produtos, permitiam aos homens um acesso relativamente melhorado 

aos locais de produção, de compra do produto assim como de comercialização. 
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realizar a poupança porque não tinham produto para vender e poder participar na poupança. Por 

outro lado, estava a emigração. Como nos disseram os entrevistados38, muitos dos membros dos 

grupos, os homens, iam para outras zonas de produção e não garantiam a sua continuidade no 

grupo.  

 

Os outros membros que ficavam nas aldeias, destacando-se as mulheres, não podiam continuar 

com o processo de poupança porque eram poucas pessoas e também porque não tinham como 

poupar sem dinheiro39. Portanto, embora as mulheres estivessem geralmente comprometidas 

com a sobrevivência da casa e com a solidariedade comunitária, elas dependiam dos recursos 

considerados de propriedade comu, ou da vontade do chefe da família. Esta falta de poder 

associava-se à pobreza e à falta de opções quanto aos meios para obter ingressos para continuar 

a participar no grupo de poupança.  

 

Ainda relativamente a opções, em termos de género, as mulheres disseram que quando eram 

elas as responsáveis por guardar o dinheiro e tinham que se deslocar por um tempo 

relativamente longo, entregavam a maleta ao grupo. Mas os homens raras vezes o faziam, 

desviando todo o dinheiro. Isso aconteceu, segundo os camponeses, em alguns grupos. E 

agravou, segundo outros, os problemas que já existiam nos outros grupos. 

 

 

6. RELAÇÕES NO TERRENO ESTATAL 

 

O caso da governação «inclusiva»  

 

A estrutura administrativa de Memba é igual à de outros distritos rurais do país. Ela é 

constituída pela Secretária do governo do distrito e pelos diversos serviços distritais. O 

Conselho Consultivo (CC)40 existe aos quatro níveis de de forma ascendente: povoado, 

localidade, posto administrativo, e distrito. Os CC aparecem como órgãos de consulta das 

autoridades da administração local visando buscar soluções para os problemas e as questões 

fundamentais que afectam a vida de suas comunidades.  

 

Argumentou-se que eles permitem uma melhor participação e consulta, comunitárias, aos quatro 

níveis locais, sendo que o CC do nível de distrito é a principal entidade desse processo de 

diálogo das comunidades com os órgãos locais do Estado. Ao nível de povoado, o CC é dirigido 

por um líder comunitário e nos níveis seguintes, cada CC é presidido por representantes do 

governo, quer dizer, o chefe da localidade, o chefe do posto administrativo e o administrador do 

distrito. O administrador do distrito é o responsável máximo pela sua institucionalização a todos 

os níveis. 

 

Quanto ao funcionamento, os problemas locais são discutidos a cada nível e são “filtrados” até 

que chegam ao nível do distrito. E, de forma descendente, as orientações são transmitidas pelos 

distintos CC até ao nível das comunidades. O CC do distrito tem 50 membros, onde as mulheres 

ocupam 15 assentos (30%, segundo manda a lei41). Os CC dos postos administrativos têm uma 

                                                           
38. Foi possível confirmar isso com base também nas observações de campo durante a investigação que 

levou a este artigo e outros trabalhos anteriormente realizados nesta região. 
39. Em geral, pode-se observar a desintegração dos grupos quando alguns membros começam a falhar com 

os compromissos, não só do pagamento do crédito, mas também na entrega da poupança. São os casos de 

Nila, na região de Baixo–Pinda. 
40. MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇĀO ESTATAL E DO PLANO E FINANÇAS. Despacho 

Ministerial (Conjunto). Guião para participação e consulta comunitária na planificação distrital. 

Maputo, 13 de Outubro de 2003. 
41. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto 11/2005, de 10 de Junho. Aprova o Regulamento da Lei 

dos Órgãos Locais do Estado. Ver também MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇĀO ESTATAL E DA 

PLANIFICAÇĀO E DESENVOLVIMENTO. Diploma Ministerial (Conjunto) 67/2009, de 17 de Abril. 

Aprova o Guião sobre a organização e funcionamento dos Conselhos Locais.  
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composição de 40 membros mas, em termo de sexo feminino, variam entre 5 assentos, em 

Lúrio, e 12 no posto administrativo de Memba-sede.  

 

Relativamente à liderança comunitária, o distrito tem 825 líderes comunitários. Das 10 mulheres 

nesta estrutura de poder local, três são rainhas (Piamwene) e sete estão no terceiro escalão de 

cabos de terra (GdM, s/d42). A não-existência de mulheres exercendo as funções de secretária de 

bairro ou aldeia não era algo acidental. Segundo alguns entrevistados, isso reflectia um 

posicionamento local de que mandar era para os homens e não para as mulheres. 

 

Segundo outros, as rainhas estão nesses postos por cumprimento do direito consuetudinário e, 

acima de tudo, pelo simbolismo que é o que esse poder tradicional representa. Mas que funções 

têm esses líderes nas suas comunidades? Os líderes entrevistados disseram que as suas tarefas 

iam desde a mobilização da população para participar em tarefas sociais, económicas, políticas e 

partidárias até aspectos mais da vida local e quotidiana, como a resolução de conflitos sociais, 

orientação na cobrança de tributos para apoiar os mais necessitados. 

 

Não obstante a presença da mulher nos diferentes CC, com destaque para o CC distrital, estar de 

acordo com a lei43, a capacidade da mulher para negociar e se impor era mais limitada que a do 

homem. Segundo alguns entrevistados, sendo a minoria, este grupo já estava em desvantagem 

na hora, por exemplo, de discutir e decidir sobre uma matéria a seu favor ou contra. As normas 

sociais também influenciavam a forma de tomada de decisão por género44, impactando 

negativamente no poder negociador das mulheres nas sessões dos CC.  

 

Além disso, segundo a administradora do distrito, a Srª. Maria Felismina Lázaro, ”as mulheres 

deste distrito se fazem expressar muito pouco“. Parece que esta percepção social (AGARWAL, 

1999) influenciava ainda mais a posição do grupo das mulheres no CC, reforçando, assim, como 

bem disse MOLYNEUX (2010), o status quo baseado na preeminência da cultura local. Se 

existe alguma autoridade e prestígio da Piamwene, que desempenha um papel de guardiã da 

integridade e da coesão do grupo familiar, parece que eles não se observam no espaço da 

governação, isto é nos CC locais.   

 

O caso do empréstimo através de instituições formais  

 

Outra componente em Memba diz respeito aos serviços financeiros formais. Em 2004 foi 

introduzido, através do sector pesqueiro, um projecto de pesca artesanal com o objectivo de 

incrementar a produção e comercialização de pescado, visando assim contribuir para a melhoria 

das condições socioeconómicas das comunidades beneficiárias. E tinha três componentes: a) 

reforço da capacidade institucional; b) provisão de crédito para incrementar a produção e 

comercialização; e c) provisão de infra-estruturas físicas comunitárias (IDPPE, 2001)45. 

 

No âmbito do projecto foram contratadas três instituições micro-financeiras – AMODER, GAPI 

e FFPI – para execução da componente de crédito. Experiências passadas mostravam 

intervenções não boas de operações de crédito rural, não incentivando, assim, as instituições a 

investir nesta linha. A não-disponibilidade, aos credores (as micro-financeiras), de mecanismos 

                                                           
42. GOVERNO DO DISTRITO DE MEMBA. Relação nominal dos líderes comunitários legitimados. 

Memba, s/d. 
43. Embora se possa questionar esta normativa, perguntando, por exemplo: porque num distrito onde a 

maioria de sua população é feminina apresenta 15 mulheres num órgão de 50 membros? 
44. Um grupo de mulheres dizia que ”na nossa sociedade, primeiro falam os pais e só depois vem a vez 

das mães“. Assim, segundo dizia um entrevistado, ”ter algumas mulheres no Conselho Consultivo, 

embora não estou muito de acordo com isso, não ameaça os interesses de muitas pessoas com poder“.  
45. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA DE PEQUENA ESCALA (2001). 

Projecto de pesca artesanal no norte de Nampula e Cabo Delgado (PPANNCD). Maputo, IDPPE. Algo 

semelhante pode-se encontrar na AGENDA 2025. 
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de reforço de garantias e/ou de atenuantes de risco era uma armadilha à financiação46. Uma 

forma encontrada foi ajustar os requisitos em termos de garantia (em que alguém devia 

apresentar bens pessoais como garantia) e de documentação dos mutuários. Estes dois requisitos 

funcionavam, em simultâneo, como forma de pressão e de minimizar os riscos de os 

camponeses não devolverem o crédito concedido.  

 

O grupo do Banco Mundial disse que nas unidades domésticas em que as mulheres estão 

encarregadas dos recursos, se gasta mais em áreas que são benéficas para as crianças. Daqui 

que, ter acesso a crédito poderia aumentar a produtividade da mulher e lograr a igualdade de 

género47. No caso de Memba, se os termos de garantia e de documentação eram formas de 

pressão e de minimizar riscos; as mulheres eram as mais afectadas. Segundo alguns 

entrevistados, elas careciam de documentação pessoal e muito menos possuíam propriedade dos 

bens na sua casa48 para apresentar como bens de garantia: ”Nós não temos conseguido os 

empréstimos porque a equipa de técnicos que passou por aqui pediu muitas coisas que nós não 

temos“, dizia uma entrevistada (Laurinda Halaha, membro de CC de Lúrio).  

 

E outra entrevistada rematou: ”Eu não tenho nada, a casa não é minha, a machamba é do meu 

marido, como me pedem para dizer o que tenho em troca do dinheiro que necessito para fazer o 

meu negócio?”. Mas o poder de negociação das mulheres para aceder ao empréstimo era 

condicionado, não só por não ter propriedade sua na família, mas também pela sua condição 

sexual, pois, segundo elas, eram os homens que tinham acesso aos credores e a outras entidades. 

 

Efectivamente havia uma tendência a dar empréstimo aos homens e não às mulheres, talvez 

estando aqui a razão do pensamento daquelas mulheres. Ora, nessa época o IDPPE preocupava-

se com a baixa demanda das mulheres ao empréstimo49. O IDPPE recomendava, assim, a 

necessidade de actividades no âmbito de género de forma a impulsionar mais mulheres a 

acederem ao crédito. Assim, dentro das preocupações do IDPPE, estava a consideração de que 

as mulheres não tinham capacidades técnicas para aceder ao crédito50.  

 

Mas embora as mulheres tenham afirmado que sempre pensaram que podiam fazer algum 

trabalho, como os homens, e, assim, também deveriam receber o empréstimo tal como eles 

beneficiavam51, a recomendação do IDPPE não foi observada. A tabela 2 mostra essa realidade. 

Durante 5 anos da actividade de crédito, no âmbito do PPANNCD, somente duas mulheres 

beneficiaram de crédito contra 66 homens. Como vimos então, não se tratava de uma débil 

demanda de dinheiro por parte das mulheres, muito pelo contrário.  

 

Tabela 2 

Beneficiários de empréstimos, por sexo (anos 2006-2010) 

Instituição 

credora  

Nº de 

Créditos 

Beneficiários Valor total do Crédito 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

GAPI 6 6 0 2.025.000,00 0 

AMODER 62 60 2 1.824.500,00 355.000,00 

FFPI 4 4 0 629.407,45 0 

     Fonte: Autor a partir dos dados do FFP. 

                                                           
46. FFP. Convocatória Nº06CC/2007. Maputo, 22 de Maio. 
47. htt://www.bancomundial.org/odm/mujeres-igualdad.html. Acedido em 20 de Abril de 2015.   
48. Como já mostrámos anteriormente. 
49. IDDPE. Projecto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal – (PPANNCD). Projecto: P – MZ – AAF – 

001. Relatório Trimestral. Maputo, Junho de 2007. 
50. Banque Africaine de Developpement and The Government of Mozambique. Artisanal fisheries 

development project supervision mission. Aide Memoire. Maputo, Dezembro de 2008. 
51. Vimos como os científicos defendem que a inclusão das mulheres na esfera económica pode-se 

realizar através de iniciativas de microcrédito, contribuindo assim para a expansão das suas oportunidades 

e capacidades (AGARWAL, 1999; NUSSBAUM, 2012 e 2002; SEN, 2010 e 2003). 
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E algumas causas foram avançadas para este fracasso: a débil divulgação pelas Instituições de 

Micro-Finanças (IMF) a este grupo de pessoas, as condições de acesso ao crédito, aspectos 

culturais. Parece, então, que havia dificuldades em trabalhar com as mulheres. Um técnico não 

podia trabalhar com uma mulher ou grupo de mulheres sem a presença de um homem. Assim, 

factores relacionados com o funcionamento das instituições modernas estavam por detrás do 

fracasso que se observou em Memba.  

 

Se, numa casa, era o homem quem decidia se a sua parceira acedia ao crédito, as instituições 

formais nada haviam feito para reverter este cenário. Portanto, se havia ”aspectos culturais, não 

era recomendável afrontá-los“ segundo um dirigente local. As entidades não tinham pessoal 

apropriado ou ”com capacidades técnicas para assegurar um devido acompanhamento a essas 

questões de género“, segundo outro dirigente.      

 

O caso do Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD) 

 

O FDD foi introduzido no ano 2006 como Fundo de Investimento de Iniciativa Local (FIIL)52. 

Na época, o governo disse que o FIIL, também conhecido como OIIL53, visava estimular a 

renda nos agregados familiares que vivem e trabalham no distrito; e que isso iria concorrer para 

o aumento da produtividade agrária e da monetarização da economia rural54. Finalmente, em 

2009, o FIIL ou OIIL foi transformado em Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD)55.  

 

O Governo disse que o FDD é uma instituição pública destinada a captar e administrar recursos 

financeiros visando impulsionar o desenvolvimento e o empreendedorismo na satisfação das 

necessidades básicas das comunidades locais, mediante concessão de empréstimos 

reembolsáveis56. E mais, todos os valores reembolsados pelos mutuários e os que estavam por 

devolver, no âmbito do FIIL, seriam transferidos para o FDD57.   

 

Entre 2006 e 2010, Memba recebeu um montante de 42.8 milhões de meticais. Durante esse 

período, foram financiados 531 projectos (tabela 3). O período para a devolução do empréstimo, 

acordado entre o mutuário e o governo, variava de dois a quatro anos. Os projectos eram 

classificados em agricultura, pesca, comercialização agrícola, de insumos agrícolas, de pescado, 

de insumos de pesca, o comércio de bens, indústria salineira, indústria moageira, e outros.  

 

Tabela 3 

Fundos dos 7 milhões (2006-2010) 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 

Montante Desembolsado 7.000.000,00 8.535.450,00 8.535.450,00 8.638.000,00 10.138.000,00 

Projectos financiados   131 65 133 202 

Fonte: Governo do distrito de Memba 

 

Para o governo local, ”embora poucos, os fundos devem estar disponíveis para todos os 

necessitados“. A questão das pessoas beneficiárias destes fundos era uma preocupação dos 

camponeses locais e sempre estava associada à forma como alguém obtinha o dinheiro. Surgem 

                                                           
52. A cada distrito foi atribuído o valor de 7 milhões de Meticais. 
53. Orçamento de Investimento de Iniciativa Local. 
54. Em Abril de 2006, o governo central reforça a orientação de aplicar os 7 milhões nos gastos de 

investimentos de iniciativa local. MINISTÉRIO DAS FINANÇAS. Oficio nº 37/GM/MF/06. Orçamento 

de Investimento de Iniciativa Local atribuído aos Governos Distritais para o ano de 2006. Maputo, 11 de 

Abril. Ponto 2, alínea a. 
55. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto nº 90/2009. Cria o Fundo de Desenvolvimento Distrital. 

Maputo, 15 de Dezembro. 
56. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto nº 90/2009. Cria o Fundo...Artigo 2.     
57. GOVERNO DE MOÇAMBIQUE. Decreto nº 90/2009. Cria o Fundo....Artigo 4. 
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aqui questões relacionadas com padrões de distribuição e beneficiação do dinheiro. Por 

exemplo, no quadro legal, não existe qualquer instrumento que estipule que os funcionários 

públicos, ou os membros dos CC, não devem beneficiar destes fundos.  

 

E segundo a Srª Administradora do distrito, o governo local tem trabalhado no sentido de que 

estes não tirem proveito, nem material nem político, destes fundos58. Mas, segundo alguns 

aldeãos, quando se diz que o membro dos CC não devia beneficiar do FDD, isso era somente 

para as mulheres e não para os homens. No que respeita aos beneficiários dos fundos por 

género, a Srª Administradora disse que estes fundos têm beneficiado bastante as mulheres; e 

que, de forma associativa, ou mesmo individual, recebiam o dinheiro e reuniam esforços para 

trabalhar. 

 

Existe aqui uma aparente preocupação com aspectos de género, mas, julgando pelo tamanho da 

população feminina e os projectos aprovados59, pode-se dizer que se põe muita pouca ênfase na 

mulher. E mais, existia aqui uma certa discriminação sexual relativamente ao montante recebido 

(gráfico a seguir). Segundo as mulheres entrevistadas, elas recebiam pouco dinheiro porque 

eram mulheres, enquanto aos homens davam mais. Uma aldeã disse que, sempre que solicitou o 

FDD, foi aconselhada a pedir pouco dinheiro, porque só assim era fácil, como mulher, obter este 

empréstimo. 

 

Gráfico1 

Projectos financiados pelo FDD, proponentes por sexo (anos 2007–2010) 

Fonte: produção própria a partir dos dados do Governo do Distrito.  

 

Embora sempre rejeitado por parte das entidades governamentais, estavam presentes os 

preconceitos dos tomadores de decisões sobre as capacidades desta mulher aldeã, sua eficiência 

e compromisso com o trabalho fora de casa. Segundo um membro do governo local, ”nós temos 

estado a apostar em actividades em que sabemos que a mulher pode realizar, daí que, então, a 

disponibilizamos o empréstimo em função disso“. Este era um pensamento que reforçava a 

discriminação da mulher e definia a sua dependência política.          

 

Relativamente aos projectos apresentados de forma colectiva, nos casos a que tivemos acesso, o 

líder, ou líderes, do grupo recebem o dinheiro e este não foi repartido por todos os membros; ou 

mesmo não ses realizou qualquer actividade colectiva. Muitas vezes, as mulheres eram as mais 

prejudicadas. A justificação, dos que foram receber o dinheiro, foi que os outros não estavam 

preparados ou não gostavam de trabalhar; de modo que não deviam levar dinheiro para depois 

                                                           
58. Durante a investigação que levou a este artigo, encontrámos, nos dados documentados e de terreno, 

exemplos evidenciam a questão de parcialidade e benefícios que os membros dos CC tiveram destes 

fundos. 
59. Durante o período 2007-2010, foram beneficiados 49 projectos em que as mulheres aparecem como 

proponentes e 81 projectos colectivos e mistos (homens e mulheres). 
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não saber como pagar. 

 

Existia ainda uma outra realidade relacionada com este fundo e o papel institucional. Os 

camponeses afirmaram que, para muitas mulheres casadas, os projectos que vinham em seu 

nome não eram seus efectivamente. Encontrámos uma beneficiária deste fundo na região do 

Lúrio. Quando lhe perguntamos sobre a utilização do dinheiro que recebeu, a sua resposta foi 

que, embora o projecto estivesse em seu nome, o mesmo era de seu marido, destacando que não 

teve acesso e controlo no uso do dinheiro. Acontece que o marido havia beneficiado do crédito 

do FDD em anos anteriores e, estrategicamente, para evitar o risco de não ser aprovado por ser 

proponente, mais uma vez. E esse não foi um caso único em Memba. Eram muitos os que assim 

procediam. Na verdade, como nos confirmou depois, esta mulher não podia falar deste projecto. 

Aqui podemos pensar na questão de participação das pessoas, no caso vertente da mulher, nas 

decisões que afectam o seu acesso e controlo sobre os recursos, e não apenas no que respeita a 

um mero acesso aos recursos. 

 

E, como também confirmaram um membro do Conselho Consultivo (CC) local e um líder 

comunitário, os membros daquela instituição sabiam disso, mas era uma questão intra-

doméstica que devia ser tratada nessa unidade doméstica. Se esta acção podia estar conformada 

na debilidade dos direitos de propriedade da mulher, estando assim sujeita a aceitar o que 

decidiu seu marido, também era definida pelo funcionamento do CC local. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

   

Preocupado com a forte desigualdade de género, o Estado promulgou leis e políticas e desenhou 

programas sobre género, procurando beneficiar a mulher. Isto teve algum impacto nas relações 

de género. Pode-se ver em Memba uma articulação entre as normas decorrentes do direito 

consuetudinário e as normas baseadas no direito moderno nas relações entre homens e mulheres, 

denotando valores que, até certo ponto, espelham mudanças. A inclusão das mulheres na vida 

política e económica, mesmo não sendo com o impacto que se deseja, mostra a existência duma 

reconfiguração nessas relações.   

 

Mas as evidências mostraram também que, embora o Estado tenha procurado uma ordem de 

género onde o moderno joga com o tradicional, as relações de género continuaram fortemente 

enraizadas na cultura local que, por sua vez, foi reforçada pela forma de actuação das 

instituições modernas (governo, os CC e outras organizações similares). É na base da 

perspectiva das circunstâncias históricas que o discurso oficial em Memba defende acções e 

iniciativas que promovam processos de discriminação positiva a favor da mulher.  

 

Nos diversos grupos formados na comunidade e com uma composição mista (homens e 

mulheres), organizados para aceder ao crédito formal e aos de âmbito do programa de poupança 

e crédito rotativo, a tendência foi de os homens dominarem a liderança e as decisões, deixando 

as mulheres com poucas possibilidades de beneficiar dos recursos. Quanto à unidade doméstica, 

algumas demandas da mulher, como o acesso ao dinheiro, a posse, o uso e usufruto do mesmo, 

tão importantes no processo de desenvolvimento, não foram devidamente tratadas. 

Por último, mesmo com a importância que se pode dar à procura de uma posição económica por 

parte das mulheres, o sistema de valores ligados ao sistema de parentesco parece inibir o 

envolvimento activo das mulheres na busca de crédito com o objectivo de ampliar as suas 

oportunidades económicas. Isto acontecia sobretudo para o crédito formal, o que fez com que a 

acessibilidade se concentrasse quase exclusivamente nos homens. 
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