
 

 
 

Declaração da Conferência da Mulher, Terra e Alternativas de Desenvolvimento 

 

Reuniram-se na Cidade de Quelimane, na Conferência Nacional da Mulher Rural no dia 17 

de Maio de 2018, cerca de 100 mulheres e homens na sua maioria representantes de várias 

comunidades rurais camponesas com objectivo de refletir através de um debate profundo e 

democrático os direitos da mulher no acesso e controlo à terra e, promoção da igualdade de 

género nas comunidades rurais.  

 

A conferência decorre num contexto em que as mulheres, particularmente das zonas rurais, 

enfrentam desafios adversos no acesso e controlo à terra para a prática da agricultura devido, 

não só à cultura patriarcal e assimetria de poder entre homens e mulheres assente nos hábitos 

e práticas costumeiras que desfavorecem a mulher, como também o fraco conhecimento dos 

seus direitos; outrossim, devido ao modelo de desenvolvimento assente no sector privado 

particularmente “parcerias público-privadas” que tem sido priorizado pelo Estado 

moçambicano. 

 

Nós, as mulheres provenientes de várias comunidades rurais das províncias de Sofala, 

Manica, Zambézia, Nampula e Maputo analisamos e discutimos a conjuntura nacional e 

internacional trocamos experiências, aprofundamos o conhecimento sobre a legislação 

nacional e constatamos o seguinte:  

 

1. Ocorrência de ameaças por autoridades locais, coaptação e marginalização das 

mulheres rurais que procuram defender os seus direitos; 

2. A priorização e insistência pelo Governo de Moçambique em políticas e programas 

que não respondem as reais necessidades, e desafios do povo moçambicano em 

particular da mulher rural; 

3. Predominância de hábitos e práticas culturais que minam o exercício do direito das 

mulheres, a título de exemplo, cerimóniais tradicionais na sequência do 

desaparecimento físico do cônjuge onde a viúva é-lhe retirada a posse de todos os 

bens; 

4. Entrada massiva de investimentos privados focados na produção de monoculturas em 

grande escala para alimentar o mercado internacional, promovendo a usurpação de 

terras nas comunidades rurais afectadas; 

5. Existência de casos de conflitos e usurpação de terras nos territórios das camponesas 

pelos grandes investimentos de agro-negócio; 

6. A maior parte dos projectos são implantados nos territórios usados pelas camponesas, 

desrespeitando o seu consentimento; 



 

7. Fraco conhecimento dos instrumentos jurídicos que defendem os direitos da mulher à 

terra e bens patrimoniais e comuns dos povos;  

8. Violação dos direitos à herança, particularmente quando a mulher é beneficiária; direitos da 

mulher em casos de divórcio e viuvez;  

9. Falta de vontade política das autoridades governamentais incluindo lideres comunitários 

na resolução dos problemas da mulher. 

10. Dificuldades no acesso às instituições de justiça capazes de atender as preocupações das 

mulheres, como por exemplo, procuradorias, tribunais distritais; 

 

Face às constatações acima referidas, nós mulheres, provenientes de diversas comunidades 

rurais dizemos: 

 

1. Rejeitamos a priorização do Governo de Moçambique em apostar no sector privado 

para produzir commodities - o que não faz parte da nossa dieta alimentar.  

2. Exigimos que o Governo de Moçambique e os seus parceiros respeitem a Constituição 

da República, Lei de Terra, Lei de Família e outras leis vigentes no País que 

defendem os direitos da mulher; 

3. Exigimos a implementação de iniciativas governamentais que promovam direitos 

iguais entre homens e mulheres no acesso à terra e outros bens comuns; 

4. Exigimos do Governo de Moçambique a responsabilização das empresas que violam 

os direitos da mulher no aceso à terra. Outrossim, demandamos auto 

responsabilização do Estado e parceiros de cooperação em caso de violação de 

direitos humanos. 

5. Exigimos ao Governo de Moçambique a introduzir uma campanha que vise recuperar 

as terras usurpadas às comunidades; 

6. Reafirmamos a nossa determinação em fortalecer a luta pela defesa dos nossos 

territórios, patrimónios, tornando-os a única via para garantir a soberania. 

 

Enquanto mulheres, provenientes das comunidades rurais, continuaremos unidas e 

engajadas na luta contra todas as formas de injustiça, desigualdades e descriminação bem 

como na defesa dos nossos direitos e interesses relativos ao acesso e controlo da terra, 

bens e patrimónios culturais e históricos comuns. Outrossim, solidarizamo-nos com todas 

as mulheres que dia após dia sofrem de actos de injustiça. 

 

Quelimane, 17 de Maio de 2018 

 


