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A PRESIDENTE da Assembleia da República (PAR), Verónica Macamo, reafirmou sábado 

último em Houston, Texas, nos Estados Unidos da América, que a emancipação da mulher 

constitui um ganho incomensurável para todos, pois a sociedade aproveita as capacidades, 

conhecimento e sensibilidades de homens e mulheres para superar dificuldades. 

Discursando na sessão especial da Cimeira Pan-Africana sobre Empoderamento Económico da 

Mulher reservada à delegação moçambicana, com o tema “Moçambique: Presente e Futuro”, a 

Presidente da Assembleia da República vincou que no país o quadro legal vigente orienta toda 

acção do Governo para que ela, lado a lado com o homem, possa contribuir para o bem-estar 

dos homens, mulheres, jovens e crianças. 

No que diz respeito à questão do género no país, Verónica Macamo informou aos delegados 

presentes que em Moçambique foram aprovadas políticas e instrumentos legais que estão a ser 

implementados com sucesso, nomeadamente a criação do Ministério do Género, Criança e 

Acção Social; criação do Gabinete da Mulher Parlamentar, na Assembleia da República; 
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promoção do microcrédito para projectos de geração de rendimento e de auto-emprego; Lei da 

Família, que estabelece direitos iguais entre homens e mulheres, entre outros instrumentos 

legais. 

“Graças a estas acções Moçambique é o país da África Austral com maior número de mulheres 

em cargos de chefia e liderança no Governo e no Parlamento”, disse, tendo acrescentado que “a 

nível político, social e cultural há avanços significativos no empoderamento económico da 

mulher, pois não queremos que a mulher continue a ser a cara da pobreza. 

De acordo com Verónica Macamo, as potencialidades de Moçambique são enormes, sobretudo 

no sector da Agricultura e na indústria extractiva e transformadora. 

No turismo, segundo a Presidente do Parlamento, o país tem excelentes praias, um clima e 

lugares muito lindos, com energia e infra-estruturas adequadas. 

“Devido ao ambiente macroeconómico estável o país tem atraído grandes investimentos, sendo 

de destacar os de vulto na indústria extrativa”, sublinhou a PAR, que depois aproveitou a 

ocasião para estender um convite especial às empresas americanas para investirem em 

Moçambique. 

“Gostaria de convidar os homens de negócios a abandonarem a ideia e a percepção de que os 

riscos podem ser enormes em Moçambique”, disse a Presidente da Assembleia da República. 

A PAR fez saber que os moçambicanos querem que Moçambique seja um país cada vez mais 

democrático, próspero, amante da paz, realizando sonhos do seu povo como tantos países do 

planeta o fazem. 

A Presidente da Assembleia da República regressou ontem país.      
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