
 

 

Comunicado de Imprensa Nº 01 

 

Lançamento do projecto Alfabetização Feminina em Angola e 

Moçambique 

Maputo, 15 de Abril de 2010 

O Movimento de Educação Para Todos (MEPT) em associação com a dvv International lança 

no próximo dia 21 de Abril do ano em curso, o projecto FELITAMO (Female Literacy in Angola 

and Mozambique), o mesmo esta orçado em 1. 100,000 Euros dos quais, 90% provem da 

União Europeia sendo que os restantes 10% da dvv-international. Este projecto regional visa 

contribuir para alfabetização e capacitação das mulheres adultas nas províncias de Cuanza Sul 

(Angola), Cabo Delgado e Nampula (Moçambique). 

Para além da componente formação, o projecto pretende contribuir para o aumento das 

capacidades dos intervenientes não estatais africanos na promoção de modelos de 

alfabetização de mulheres a nível nacional, regional e internacional. O projecto tem como 

parceiros em Angola, a Associação Angolana para Educação de Adultos (AAEA), Associação 

PROGRESSO e o MEPT em Moçambique. A nível regional tem como parceiro a FEMNET - African 

Women’s Development & Communication Network sediada em Nairobi - Kenya. 

Após os 36 meses da sua execução, o projecto vai atingir em ambos países, cerca de 10 000 

pessoas em zonas rurais e pretende alfabetizar 6000 jovens e adultos dos quais 80% são 

mulheres. Para o efeito o projecto vai privilegiar o trabalho com provedores de Alfabetização e 

Educação de Adultos (AEA), organizações de mulheres que concebem e implementam 

http://www.femnet.or.ke/


programas de alfabetização, alfabetizadores e intervenientes na governação escolar, 

Intervenientes e decisores e arquitectos de políticas em AEA em Angola e Moçambique. 

Ainda no decurso da sua implementação, o mesmo projecto pretende acrescentar valor na 

aplicação de práticas inovadoras que aumentem a participação das mulheres nos programas de 

alfabetização. Engajar os intervenientes não governamentais Angolanos e Moçambicanos no 

desenvolvimento de políticas em torno da qualidade dos programas de Alfabetização e 

Educação de Adultos (AEA).     

 

Acerca do MEPT 

O Movimento de Educação Para Todos (MEPT), congrega individualidades e organizações 

nacionais e internacionais da sociedade civil activas na promoção do direito à educação em 

Moçambique dentro do contexto das metas da Educação Para Todos, assim como as Metas do 

Desenvolvimento do Milénio (MDM). 

 

Para mais informações sobre projecto FELITAMO: 

Idite Joaquim 
Coordenadora Nacional do projecto FELITAMO  
Avenida Alberto Lithuli; 1275; 1º Andar 
Telefone: +258 21405532 
Fax: +258 21405534 
Telemóvel: +258 82 76 03 54 0 
 
Helder Fernandes Samo Gudo 
Oficial de Comunicação do projecto FELITAMO 
DVV-International Mozambique 
Av. Kwame Nkrumah, Nº 1494, 2º Andar, Maputo, Mozambique 
Fax: +258 21 90 11 68 
Cell: +258 82 53 81 018 

 


