
 

 

Termos de Referência do Concurso de Leitura 

Apesar de ser um tema que tem merecido destaque nos últimos tempos no país, o conhecimento 
sobre “género, democracia e participação política” tem sido muito pouco debatido na nossa 
sociedade. Esse é um assunto que perpassa os valores e modelos de socialização presentes na nossa 
sociedade, e que acaba determinando o que é político ou não. É tendo em conta esse aspecto que, 
neste tempo de COVID-19, a WLSA Moçambique está a promover um concurso de leitura sobre 
género e participação política, com objectivo de fortalecer os seus conhecimentos nesta matéria, 
com base nos resultados da pesquisa sobre “Mulher e Democracia: Indo para além das quotas”, da 
autoria de Conceição Osório e colaboração de Ernesto Macuacua, realizada em 2018. 

1. Período de realização  

Dado ao volume de questões apresentadas pelos nossos leitores, estaremos a receber as respostas 
dos nossos participantes até o dia 15 de Agosto de 2020. A 31 de Agosto serão divulgados os/as 
vencedores ou vencedoras.  

Como participar neste concurso 

Para participar clique no seguinte link: https://www.wlsa.org.mz/concurso-de-leitura-sobre-genero-
e-poder-politico/, leia o texto, com um máximo de 250 palavras responda cada uma das questões 
colocadas e envie as respostas para o endereço electrónico concursodeleiturawlsa@gmail.com. 

2. Prémios  

Por cada concurso serão premiadas as 10 melhores respostas. 

• Prémio para o primeiro lugar: Uma recarga no valor de 1500 meticais incluindo o livro com 
o conteúdo do texto do concurso; 

• Prémio para o segundo lugar: Uma recarga de 600 meticais incluindo o livro com o 
conteúdo do texto do concurso; 

• Prémio para o terceiro lugar: Uma recarga no valor de 300 meticais incluindo o livro com o 
conteúdo do texto do concurso; 

• Prémio para o quarto ao 10 lugar: serão oferecidos um exemplar do livro. 

 

3. Critérios de avaliação 

A avaliação das respostas será feita tendo em conta:  

• Originalidade das respostas; 

• Obediência aos objectivos do concurso; 

• Enquadramento do conteúdo com o tema do texto. 

NB: Pode obter mais informações sobre o conteúdo do livro que serve de base para este concurso 
no seguinte link: 
https://www.wlsa.org.mz/wp-content/uploads/2019/09/LivroAlemDasCotas_com_errata.pdf 

Bom Trabalho! 
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