Fortalecimento das Organizações
da Sociedade Civil
ama – Cabo Delgado - Mocambique

Estrutura da apresentação
• Identidade da ama
• Antecedentes do processo da participação em Moçambique
− Depois da independência 1975-1990
− Aprovação das Constituições de 1990 e 2004
• O quadro legal moçambicano
• O desfasamento entre a situação real e o quadro legal
• Experiencias da ama no fortalecimento da sociedade civil
− Agricultura de conservação e segurança alimentar
− Promoção da participação e consulta comunitária
− Inclusão das preocupações das comunidades
• Principais desafios para o futuro
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A Identidade da ama!
A associação do meio ambiente (ama) foi criada
em 1990 na cidade de Pemba, Província de
Cabo Delgado por um grupo e jovens movidos
pelo interesse de salvaguardar os recursos
naturais e ambiente em constante degradação

Visão:
Meio Ambiente protegido e
conservado através do uso
sustentável
dos
recursos
naturais, para o bem-estar das
comunidades.

Desde a sua criação, a ama tem vindo a
desenvolver e a estabelecer-se como um actor
de referência na sensibilização e no
fortalecimento das comunidades nas áreas de
gestão sustentável dos recursos florestais e
faunísticos,
marinhos,
minerais,
hidrocarbonetos, agricultura de conservação e
participação nos processos de tomada de
decisão.
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Áreas temáticas
Promoção da participação e
consulta comunitária

Áreas estratégicas da ama
•

Promoção
e
fortalecimento
Organizações Comunitárias de Base

•

Criação e fortalecimento dos mecanismos de
participação e consulta comunitária

•

Fortalecimento dos Conselhos Locais na
prestação de contas e boa governação

•

Promoção e fortalecimento dos processos de
planificação distrital inclusiva

das

As intervenções da ama neste processo estão fundamentadas no n° 1 do Artigo 78
da Constituição Moçambicana.
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Antecedentes do processo da participação em
Moçambique
Depois da independência em 1975, a Frelimo instituiu um:
− Estado socialista de economia centralmente planificada
− Sistema de partido único e gestão estatal de todas actividades do país
O Artigo 3 da Constituição de 1975, afirma que a República Popular de
Moçambique será guiada pela linha política definida pela Frelimo que é o líder do
Estado e da Sociedade.

Aprovação das constituições de 1990 e 2004:
− Consagram os Estado de direito democrático e de justiça social
− Introduz economia de mercado, os princípios de separação e
interdependência dos poderes e pluralismo político
O Artigo 73 da Constituição de 2004, defende que uma das formas de exercício
político do povo moçambicano é a participação democrática dos cidadãos na vida
da nação.
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O quadro legal da participação e consulta
comunitária em Moçambique
A Constituição da República, as leis e respectivos regulamentos prevêem
actividades, responsabilidades e direitos em relação com a participação
comunitária:
• Os Órgãos Locais do Estado, devem garantir a participação activa e a consulta
dos cidadãos e incentivar a iniciativa local na busca de solução para os seus
problemas
• As formas de organização comunitárias são os Conselhos Locais, os Fóruns
Locais e Comités Comunitários.
• Nos Conselhos Locais os representantes da sociedade civil podem participar
na planificação e orcamentação das prioridades de desenvolvimento e exercer
a fiscalização e no uso dos recursos, como também entrar em dialogo com os
representantes do Estado.
• Os Comités Comunitários mobilizam as comunidades na identificação e
procura de soluções para os seus problemas
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Comités de Desenvolvimento
Comunitários (CDCs)
Os CDCs são as instâncias de
base
que
permitem
a
operacionalização do processo
da identificação de prioridades e
da procura de soluções
das
comunidades para os seus
problemas e necessidades.

Os CDCs
são constituídos por:
• Todos os clãs das aldeias
• Estrutura oficial e tradicional
• Lideranças religiosas
• Autoridade governativa local
• Conselhos das escolas e comunitários de
pescas
• Associações de produtores, pescadores,
mineiros
• Comités de gestão de recursos naturais,
água e saneamento
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O desfasamento entre a situação real
e o quadro legal
Apesar de Moçambique ter iniciado reformas com objectivo de estabelecer um
sistema de administração descentralizado ao serviço dos cidadãos e elaborado
um quadro legal favorável a este processo
• Persistem dificuldades de acesso a informação e conhecimento da legislação
sobre a planificação descentralizada nas comunidades e pelos governantes
nos escalões do nível das localidades e postos administrativos;
• Falta de conhecimentos dos mecanismos de consulta e participação
comunitário pelas comunidades o que dificulta o seu envolvimento no processo
de descentralização em curso;
• A legislação atribui responsabilidade ao governo para a criação e assistência
dos conselhos locais em detrimento dos comités de desenvolvimento
comunitários (CDCs) e todas acções com enfoque para os comités de
desenvolvimento comunitários estão relegadas às organizações da sociedade
civil;
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O desfasamento entre a situação real
e o quadro legal - continuação
• Inexistência de capacidade dos comités de desenvolvimento comunitários para
planificar, articular e implementarem os seus planos de actividades;
• A função de monitoria dos planos de desenvolvimento distrital, segundo orienta
o Guião de Funcionamento dos Conselhos Locais, não é respeitada;
• Agrega-se a falta de cultura de prestação de contas pelas autoridades distritais
às comunidades, assim como dos comités de desenvolvimento comunitários
às comunidades;
• Existência de aldeias, postos administrativos e distritos em que a estruturação
e funcionamento dos conselhos locais, a consulta e participação comunitária
não se observam e a participação da mulher no processo de planificação
descentralizada, é cada vez mais fragilizada.
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Experiencias da ama no fortalecimento da
sociedade civil
Agricultura de conservação e segurança alimentar
• Capacitou 589 produtores em técnicas de agricultura de conservação de baixo
custo (remoção mínima do solo, cobertura morta, rotação de culturas
consociação, etc.), destes, 250 são homens e 339 são mulheres
• Assistiu e treinou 240 produtores na produção de sementes de qualidade,
destes 42 homens e 198 mulheres
• Treinou e assistiu produtores individuais em técnicas de conservação da
produção onde resultaram na construção de pelo menos 200 de silos e
celeiros melhorados
• Apoiou no estabelecimento e legalização de 15 Comités de Gestão de
Recursos Naturais e 07 Conselhos Comunitários de Pesca nas comunidades
tendo em conta as necessidades de Género

Fortalecimento da Sociedade Civil

10

Promoção da participação e consulta
comunitária das organizações da sociedade civil
• Actualmente a ama conta com pelo menos 11 anos de experiência no
desenvolvimento e implementação de acções na área de descentralização e
empoderamento das organizações da sociedade civil para uma participação
efectiva nos processos de tomada de decisão e planificação inclusiva
• Como reflexo dos longos anos de experiência até finais do ano (2011), a ama
facilitou a constituição de mais de 85 Comités de Desenvolvimento
Comunitários
• Apoiou os Comités de Desenvolvimento Comunitário na elaboração do mesmo
número de Planos de Desenvolvimento Comunitários e Regulamentos Internos
• No geral, estes órgãos congregam um total de 2,493 membros, destes 33%
são mulheres e 67% são homens
• O mesmo número de membros de comités de desenvolvimento ao nível das
comunidades foi capacitado nos módulos sobre legislação básica do processo
de descentralização em Moçambique
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Promoção da participação e consulta
comunitária das organizações da sociedade civil
Nº

Distritos

Nº
CDCs
33

Nº
Planos
33

Nº
Regulamentos
33

Nº
Homens
431

Nº
Mulheres
257

Total
membros
688

1

Ancuabe

2

Chiure

22

22

22

564

239

803

3

Montepuez

30

30

30

687

315

1002

4

Total

85

85

85

1682

811

2493

Tabela 2. Informação geral sobre mecanismos de participação comunitária e total de membros
Fonte: Base de dados das áreas geográficas de intervenção e grupo alvo da AMA, 2011.

• Além dos módulos de legislação, a ama promove capacitações em matérias
ligadas ao processo de interligação entre os comités de desenvolvimento
comunitários e os conselhos consultivos, do diferentes níveis
• Planificação e liderança e gestão, o papel dos comités de desenvolvimento
comunitários neste processo, e as responsabilidades das entidades
governativas, dinâmica de grupo, e instrumentos de planificação distrital
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Inclusão das preocupações das comunidades
nos planos de desenvolvimento distrital
• A ama, promove encontros de debate envolvendo os comités de
desenvolvimento comunitários, os conselhos locais e as entidades do governo
• Os encontros constituem experiências ímpares de exercício da participação,
liberdade de expressão e diálogo entre os membros da autoridade governativa
local e os membros dos comités de desenvolvimento
• Como resultado, no ano de 2011 pelo menos 20 comités de desenvolvimento
partilharam seus planos de desenvolvimento comunitário com as autoridades
governativas
• Neste momento há necessidade de uma acção de monitoria para verificar se
estas preocupações foram de facto integradas nos planos e orçamentos
anuais do ano 2012
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Participação da mulher nos comites
• De modo a impulsionar a participação da mulher nos mecanismos de
participação, anualmente a ama promove um levantamento para verificar o
nível de representatividade e participação da mulher
• O resultado do levantamento é partilhado com estes órgãos principalmente
com a sua liderança para elevar a sua consciência sobre a necessidade de
envolvimento da mulher e, como resultado em todos comités de
desenvolvimento, onde têm intervenções da ama, a participação da mulher
encontra-se acima dos 30%
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Principais desafios para o futuro
O atual plano estratégico da ama, define a área de monitoria e advocacia de
políticas públicas como de crucial importância para os próximos cinco anos.
Estrategicamente, para os primeiros anos, a ama definiu como acções
prioritárias:
• Consolidação de alianças com redes e plataformas províncias, nacionais,
regionais e internacionais
• O treinamento dos seus funcionários, membros da ama dos grupos temáticos
em que é membro ao nível da província em monitoria e advocacia
• Desenvolvimento de algumas intervenções concretas de monitoria (recolha de
evidências) de políticas públicas para suportar possíveis acções de advocacia
• Neste sentido, a ama procura redes ou plataformas de organizações da
sociedade civil, que desenvolvem acções de monitoria e advocacia nas áreas
de recursos naturais, ambiente higiene e saneamento, participação
comunitária para estabelecer parcerias e alianças
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Principais desafios para o futuro
• Esta também a procura de organizações que tem experiência em lidar com
ferramentas de monitoria e advocacia como auditoria social e cartão de
reportagem dos cidadãos para possíveis treinamentos dos seus funcionários e
membros
• Também seria importante ouvir experiências de organizações que nos seus
países lidam com situações de exploração de recursos minerais e
hidrocarbonetos em grande escala, pós Moçambique em geral e Cabo delgado
em particular tornou-se palco de descobertas de enormes quantidades de gás
e outros recursos minerais
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Muito obrigado pela atenção!

Rua 12, Casa 872, 3200 Pemba, Cabo Delgado, Moçambique
Caixa Postal 134 / Telefone e Fax: +258 27221581 / e-mail: ama.amigosdaterra@gmail.com

