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Relatório a ser presente a Assembleia de Mulheres Parlamentares da AP- CPLP. 

O Grupo de Mulheres Parlamentares abreviado " G.M.P." é um 

Órgão da Assembleia Nacional, previsto no artigo 86' do 

Regimento Interno, que se rege por Regulamento próprio, é 

constituído por todas as Deputadas a Assembleia Nacional. 

O G.M.P. visa o Intercâmbio Interno e Externo das Parlamentares 

com finalidade de garantir a promoção da Mulher e adopção de 

mecanismos Institucionais para tratar questões ligadas ao Género 

e funciona com carácter permanente. 

É constituída por 85 Deputadas, 81 da bancada parlamentar 

maioritária - MPLA e 4 da oposição - UNITA, sendo que as demais 

bancadas não têm mulheres na sua composição. 

A Mesa da Assembleia, é a Direcção da Assembleia do Grupo de 

Mulheres Parlamentares que é composta por 5 Deputadas 

respectivamente: 

1 Presidente, 1 Vice-Presidente e 2 Secretárias pela bancada 

maioritária e 1 Vice-Presidente pela bancada da oposição. 

De entre as 85 Deputadas que compõem a Assembleia Nacional, é 

de salientar o posicionamento das mulheres no parlamento: 

1 (uma) Deputada com o cargo de 2" Vice-presidente da - 
Assembleia Nacional. 



1 (uma) Deputada com o cargo de 2" Secretária de Mesa da 

Assembleia Nacional. 

2(três) Deputadas com cargo de Presidente das Comissões de 

Trabalho da A.N. 

5 (cinco) Deputadas com cargo de Vices-Presidente das Comissões 

de Trabalho da A.N. 

7 (sete) Deputadas com cargo de Secretárias da Comissão de 

Trabalhos da A.N 

DESENVOLVIMENTO 

De acordo com as competências da Presidente, Vice Presidentes e 

Secretárias constantes do Regulamento Interno do G.M.P. (Artigos 

5',6',7', 8 O  e go), para maior e melhor coordenação, facilitação e 

proporcionar a dinâmica do Grupo para o desenvolvimento das 

actividades a esta inerente, procedeu - se a distribuição de tarefas 

aos membros de Direcção bem como as Deputadas, constituindo 

assim nove (09) Grupos de Trabalhos com objectivos 

especificamente definidos. 

A Presidente do GMP de Angola cessou as funções de Presidente 
do Grupo Regional da Mulher do Fórum Parlamentar da SADC, 
tendo sido eleita para tal cargo a Presidente do Grupo de Mulheres 
Parlamentares da Zâmbia. 

As actividades programadas foram realizadas destacando-se 
as seguintes: 

1. Capacitação no Domínio de Tecnologias de Comunicação 
na Dinâmica Motivacional no Trabalho Institucional 

2. Seminário da Capacitação de Lobby e Advocacia, em 
parceria com Friedrich Erbert. 

3. Participação na Comemoração do acto central do dia 
Internacional da Criança. 

4. Workshop sobre contributo do G.M.P. na eliminação do 
estigma do VIH/ SIDA (províncias Cunene, Kuando 
kubango e Moxico) . 



5. Participação no Workshop sobre impacto da Crise 
Económica e Financeira na Vida das Famílias realizado 
pelo MINFAMU. 

6. Acompanhamento da aprovação do plano Nacional e do 
OGE e fiscalizar a sua execução. 

7. Revisão do Regulamento do GMP. 
8. Visita a construção do novo edifício da Assembleia 

Nacional. 

Actividades de solidariedade: 

Visita aos Ex-Deputados doentes. 
Visita as mulheres nas cadeias e enfermarias do hospital 
prisão. 
Recolha de fundos para acudir as vítimas das cheias na 

Província do Cunene. 

Recolha de fundos para apoio a festividades alusivas ao 

Dia Internacional da Criança. 

Atendimento à Reclamações: 

Foram atendidas 3 reclamações relativas a conilitos 

familiares e 1 sobre disputa de terrenos, os quais foram 

encaminhados respectivamente a Sala de Família, 

Procuradoria-geral da República e 9" Comissão Permanente 

de Trabalho. 

Participações em: 

Seminário sobre o Terrorismo - por iniciativa do Ministério 

do Interior - Maio/09 

Fórum sobre o Desenvolvimento Rural - por iniciativa da 

Secretaria de estado do Desenvolvimento Rural "SEDRn - 

Luanda/ Maio/ 09 

Palestra sobre Saúde e Ambiente - por iniciativa da 7" 

Comissão, Junho/09. 



I1 Jornadas Dedicadas a Defesa, Segurança e Ordem Interna 

- 2" Comissão da Assembleia Nacional, Luanda/ Junho/09; 

Na 18" Sessão Paritária da ACP-EU, teve lugar a reunião do 

Grupo de Mulheres Parlamentares com o Tema " O Corte da 

Transmissão Vertical do VIH-SIDA" nas mulheres grávidas/ 

experiência vivida em Angola, realizado em Luanda em 

Novembro de 2009. 

Actividades Externas 

As  Deputadas participaram: 

Na 12" Sessão Plenária da CPLP - Maio/09; 

Na 25" e 26" Sessão Plenária do Fórum Parlamentar da 

SADC, Namíbia em Junho/2009 e Zimbabué em Novembro 

de 2009; 

Na 55". Sessões Ordinárias do Comité Executivo da UPA, 

Benin Julho/09; 

Na Sessão Plenária da União Africana (UA); 

Workshop de Acção do Desenvolvimento de Capacitação 

sobre o VIH/SIDA e consolidação do aspecto do Género 

realizado em Durban em Março de 2009. 

Reunião Consultiva das Comissões Parlamentares sobre o 

desenvolvimento e o financiamento da saúde realizada em 

Setembro 2009 em Addis-Abeba. 

Ao fórum parlamentar das mulheres &canas e espanholas 

para um mundo melhor em Espanha em Novembro de 

Assim como participou em todas actividades da Assembleia 
Nacional e das Comissões Permanentes. 



Do Plano elaborado para Abril de 2009 a Março de 2010 incidiram 

na continuação da adopção de metodologia de trabalho para 

proporcionar uma dinâmica de participação das Deputadas nas 

actividades intra e extra parlamentares. 

Foram executadas acções de informação, capacitação e de 

introdução de problemáticas de fundo, sobre a VIHISIDA, o Plano 

Nacional e do OGE numa perspectiva do Género particularizando 

a melhoria de condições de vida da mulher. 

Procurou dinamizar as relações de intercâmbio com Redes e 

Grupos de Mulheres a nível nacional e internacional., tendo 

realizado actividades nas províncias Cunene, Kuando Kubango e 

Moxico. 

Incentivou a participação das mulheres Parlamentares no debate 

sobre a Violência numa perspectiva de colaboração e melhoria de 

propostas para elaboração do Projecto de Lei sobre a Violência 

Doméstica e Intra Familiar. 

É de salientar que o GMP obteve sempre o orçamento específico 

para todas as actividades programadas, o que permitiu a sua 

realização sem constrangimentos. 

É de realçar a participação das Mulheres Parlamentares na 

Comissão Constitucional pois nos orgulhamos de termos 

contribuído para existência da nossa Lei Magna - a Constituição 

da República de Angola, finalmente possível após a reconciliação 

nacional. 



Ao Grupo de Mulheres Parlamentares de Angola coube como 

tarefamanada da última sessão da  assembleia de mulheres da  

AP-CPLP, a procura de fundos para as actividades a programar. 

Facto que não foi realizado devido a inexistência do programa 

específico do Grupo de Mulheres Parlamentares da  AP-CPLP. 

Entretanto esta disponibilidade poderá ter lugar através de 

contactos com as instituições da UNIFEM, AWEPA e FRIEDRCH 

ERBET. 

PERSPECTIVAS 

O GMP propõe o seguinte: 

1. Concluir a revisão do seu Regulamento Interno adaptando- 

se a nova realidade. 

2. Dinamizar as relações de intercâmbio com Redes e Grupos 

de Mulheres a nível nacional, internacional. 

3. Participar para aprovação a curto prazo da  Lei sobre a 

Violência Doméstica e Intra Familiar, da  Lei de Base sobre o 

Portador de Deficiência, e na  regulamentação da Lei 8/04 

sobre VIH/SIDA (DR NO881 I Série 1 de Novembro 2004). 

4. Adoptar formas eficazes para fiscalizar a implementação dos 

protocolos e demais legislação sobre a igualdade no género, 

nos Órgãos de decisão central, local público e privado. 

5. Dinamizar a recolha de dados estatísticos e monitorização 

sobre a participação específica da  Mulher a todos os níveis 

da actividade central e local pública e privada. 

6. Criar condições de trabalho e de assessoria para possibilitar 

o incremento da iniciativa legislativa. 

7. Dar continuidade as acções de Lobby e Advocacia juntos 

das instituições públicas e privadas, afím de se prosseguir 

com a irnplementação dos objectivos do milénio. 



8. Levar aprovação para ratificação do Protocolo do Género e 

Desenvolvimento da SADC que foi assinada pelos chefes de 

estado em Agosto de 2008, de modos a prosseguimos com a 

paridade nos cargos de decisão. 

O GRUPO DE MULHERES PARNIENTARES, LUANDA 04 DE MARCO 

DE 2010. - 



A PRESIDENTE DO GRUPO 

CESALTINA DA CONCEIÇÃO MAJOR 
DEPUTADA 

EGB 


