
 Diáspora das Mulheres Moçambicanas 

 A diáspora das mulheres moçambicanas é da iniciativa de Helena Fulane,  licenciada 
 em História, pela Universidade de Lisboa, a finalizar o curso de Mestrado em Serviço  
 Social  e Política Social, activista na área de género. 

 A Diáspora  das Mulheres Moçambicanas, representa  as mulheres moçambicanas  que 
 residem em Portugal, que se preocupam com a vida quotidiana e  a precariedade  das 
 companheiras  que foram deixadas para traz ao longo de todo o percurso histórico, 
 tanto no período colonial como na actualidade, que residem nas zonas rurais em 
 Moçambique. 

 O primeiro objectivo:  é dinamizar acções de campanha para alerta, angariação de 
 fundos, uso de energias renováveis, para abertura de poços. Convidar as mulheres 
 portuguesas  e todos os europeus a dar as mãos às mulheres africanas, conhecer os 
 seus dilemas e discutir em conjunto o problema da escassez da água, reconhecer  
 como um dos males que bloqueia o desenvolvimento, estudar a minimização desta 
 escassez que mata a cada segundo um ser humano na África Subsahariana. 

  O segundo objectivo: Partilhar de saberes em matéria de género, no que concerne 
 às políticas de gestão, preservação do património cultural moçambicano. 

 O terceiro objectivo: criar políticas de sensibilização, informação no espaço europeu, 
 sobre a Questão de Água, a inclusão desta questão no acto de elaboração de acordos 
 bilaterais e de políticas de desenvolvimento, alertar os empresários portugueses e 
 europeus que exploram áreas económicas, a inclusão da questão de água entre outras 
 áreas sociais. 

 O quarto objectivo: criar laços de uma aproximação entre ONGs, instituições 
 moçambicanas e portuguesas ligadas ao género e  áreas de pesquisa e investigação 
 científicas. 

 O quinto objectivo: Instigar a desenvolver programas de abastecimento de água e 
 saneamento nas comunidades rurais moçambicanas. 

 O quinto objectivo: Alargar no futuro este programa a todo o espaço geográfico 
 Moçambicano e nos PALOPs. 

 Estas acções não têm fins lucrativos, visam apenas preservar o ambiente e conservar o 
 património moçambicano na preservação e no alargamento de espécies. 

A mulher é terra. Sem semear, sem regar, nada produz. (provérbio 
Moçambicano) 

 


