
NO CAMINHO DA IGUALDADE
DE 5 A 12 DE MARÇO DE 2016

Organizada em parceria com a União 
Europeia, o Fórum Mulher e o Secre-
tariado Internacional da Marcha 
Mundial das Mulheres (MMM), essa 
terceira edição da Semana das 
Mulheres, iniciativa da Embaixa-
da de França, será dedicada à 
questão do futuro das mulheres sob 
o lema “no caminho da igualdade”.

Ao longo da semana, debates, projec-
ções de filme, dança e música mostra-
rão não somente o caminho que já foi 
percorrido como os grandes desafios 
que as nossas sociedades ainda têm 
que enfrentar, para realizar a igualda-
de de género em todas áreas da vida: 
na educação e na carreira profissional, 
na saúde, nas relações entre homens 
e mulheres como o papel da mulher 
na célula familial e na comunidade. 

SÁBADO 5 DE MARÇO

FEIRA “NO CAMINHO DA IGUALDADE”

Iniciativa da União Europeia em coopera-
ção com os Estados membros e em parceria 
com o Ministério do Género, da Criança e da 
Acção social, a feira acolherá durante todo 
o dia stands com informações chaves sobre 
os direitos das mulheres, projecções de filmes 
desensibilização e stands de artesanato e 
gastronomia para valorizar o trabalho das 
mulheres moçambicanas.
10h : Apresentação do perfil de género.
11h30-13h : CICLO DE PALESTRAS (meio 
ambiente e mulheres, prevenção do 
casamento prematuro, violência baseada no 
género, empoderamento da mulher…)

13h-16h : Actividades culturais 
16h-20h : CONCERTO 
YOLANDA KAKANA / SERGIO MUIAMBO / NEYMA (TBC)

CCFM 16H >18H 

SEGUNDA-FEIRA 7 DE MARÇO

Apresentação do estudo “Situação da mulher 
e rapariga em Moçambique” do Fórum Mulher 

TERÇA-FEIRA 8 DE MARÇO
MARCHA CIDADÃ 
FEMINISTA PELA IGUALDADE 

Para comemorar o dia internacional da mulher, 
junte-se na marcha organizada pelo Fórum 
Mulher, pela Secretaria da Marcha Mundial 
das Mulheres e todas as organizações da 
sociedade civil interessadas no caminho da 
igualdade. 
19h CCFM : ESPECTÁCULO “Lady Lady” 
Dança contemporânea 

Concentração às 7h praça da OMM

FEIMA / 9H > 20H

NO CAMINHO 
DA IGUALDADE



QUARTA-FEIRA 9 DE MARÇO
CCFM / 9H >11H 
DEBATE “O papel da mulher na promoção 
da saúde sexual e reprodutiva no contexto 
do planeamento familial” com a associação 
Kutenga
14h00 : FILME “Mulheres na política” de Licínio 
de Azevedo seguido de um debate

CCFM / 9H >11H : 
DEBATE “Mulheres empoderadas em acção nas 
suas comunidades” com a associação Capaz

14h00 : SELECÇÃO DE 4 CURTAS-METRAGENS 
SEGUIDO DE DEBATES : Mulher e acesso à àgua 
/ Mulheres trabalhadoras / Assèdio à rapariga 
nas escolas / O lobolo

19h : FILME “A fonte das mulheres” 
de Radu Mihaileanu 

QUINTA-FEIRA 10 DE MARÇO

SEXTA-FEIRA 11 DE MARÇO

DEBATE “Raparigas e jovens lutando contra a 
violência sexual em casa e na comunidade” 
com a associação MovFemme
19h : CONCERTO
 “Ser Mulher” - Banda feminina da ECA  

SÁBADO 12 DE MARÇO
CCFM • OS SÁBADOS DAS CRIANÇAS  
10h : FILME “Brave- Indomável” de Brenda 
Chapman e Mark Andrews

CCFM / 9H >11H : 

Semana da mulher
NO CAMINHO DA IGUALDADE

DE 5 A 12 DE MARÇO DE 2016

O Fórum Mulher, sendo uma rede de organiza-
ções que defendem a igualdade de género e os 
direitos humanos das mulheres, impulsiona trans-
formações económicas e socioculturais, numa 
perspectiva feminista, fortalecendo as acções e 
a influência política dos seus membros e da so-
ciedade civil moçambicana, colaborando com 
os movimentos sociais nacionais e internacionais.

FÓRUM MULHER

O QUÉ É A MMM 
A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no 
ano 2000 como uma grande mobilização que 
reuniu mulheres do mundo todo em uma campa-
nha contra a pobreza e a violência sexista. Em 
Agosto de 2013, Moçambique foi eleito para 
hospedar o Secretariado Internacional da MMM 
de 2014 a 2020, através do Fórum Mulher. Se-
guiremos em marcha até que todxs sejamos livres!

Dança 

Debates 

Marcha Cidadã 

Feira
Actividades para crianças

Projecções de filmes

Concertos

Clique aqui para 
juntar-se ao evento

https://www.facebook.com/events/105989726458328/

