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Joint Statement of the Personal Envoy of the UN Secretary-General for Mozambique, Mirko
Manzoni, and the UN Resident Coordinator in Mozambique, Myrta Kaulard, on the
Government of Mozambique achieving Gender Parity in the Council of Ministers

MAPUTO, 26 March 2022 – The Personal Envoy of the United Nations Secretary -General for Mozambique
and President of Contact Group, Mirko Manzoni, and the United Nations Resident Coordinator and
Humanitarian Coordinator for Mozambique, Myrta Kaulard, commend the Government of Mozambique for
having achieved gender parity within the Council of Ministers, for the first time in the country's history.
Last year on the Mozambican Woman Day at the Memorial of the Heroes, 7 April 2021, H.E. President Filipe
Nyusi made a promise to improve gender parity in all decisions making levels. One year later, achieving
gender parity in the Council of Ministers is a historical milestone in making words come true and a unique
way to celebrate the month of women. It is reflective of the wider work being done to promote gender
equality and women’s empowerment at national level, including through investment in girls’ education and in
fighting gender-based violence.
By achieving gender parity among Ministers of State, Mozambique is leading by example on how to build a
more peaceful, inclusive and resilient society. It shows the world that the pandemic cannot be used as an
excuse to put it on hold. Globally only about a fifth of Ministerial positions are held by women . Mozambique
joins a group of only 14 countries in achieving gender parity at this level and the third country in Africa to
have 50 per cent or more women in ministerial positions.
Achieving gender parity is a collective endeavor. The United Nations reaffirms its full commitment in working
together with Mozambican institutions and all parts of society to leverage on this landmark achievement
towards gender parity at all levels.
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COMUNICADO DE IMPRENSA
Declaração Conjunta do Enviado Pessoal do Secretário-Geral da ONU para Moçambique,
Mirko Manzoni, e da Coordenadora Residente da ONU em Moçambique, Myrta Kaulard,
sobre o Governo de Moçambique alcançar a Paridade de Género no Conselho de Ministros

MAPUTO, 26 de Março de 2022 – O Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para
Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, e a Coordenadora Residente das Nações
Unidas e Coordenadora Humanitária para Moçambique, Myrta Kaulard, elogiam o Governo de Moçambique
por ter alcançado a paridade de género no Conselho de Ministros, pela primeira vez na história do país.
No ano passado, no Dia da Mulher Moçambicana no Praça dos Heróis, 7 de abril de 2021, S.Excia. o
Presidente Filipe Nyusi prometeu melhorar a paridade de género em todos os níveis de tomada de decisão.
Um ano depois, a promessa foi cumprida. Um ano depois, alcançar a paridade de género no Conselho de
Ministros é um marco histórico na concretização de suas palavras e uma forma única de celebrar o mês da
mulher. É reflexo do trabalho mais amplo que está sendo feito para promover a igualdade de g énero e o
empoderamento das mulheres no âmbito nacional, inclusive por meio do investimento na educação de
raparigas e no combate à violência baseada no género.
Ao alcançar a paridade de género entre os Ministros de Estado, Moçambique está liderando pelo exemplo
em como construir uma sociedade mais pacífica, inclusiva e resiliente. Mostra ao mundo que a pandemia
não pode ser usada como desculpa para colocar a paridade em espera. Globalmente, apenas cerca de um
quinto dos cargos ministeriais são ocupados por mulheres . Moçambique junta-se a um grupo de apenas 14
países que alcançaram a paridade de género a este nível e é o terceiro país na África a ter 50 por cento ou
mais de mulheres em cargos ministeriais.
Alcançar a paridade de género é um esforço coletivo. As Nações Unidas reafi rmam o seu total empenho em
trabalhar em conjunto com as instituições moçambicanas e todas as partes da sociedade para alavancar
esta conquista histórica da paridade de género a todos os níveis.
[Fim]
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