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Bem-vindo a 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. 
 
ama tem vindo a crescer, a desenvolver e a 
estabelecer-se como um actor de referência na 
sensibilização e no fortalecimento das 
comunidades na área de gestão dos recursos 
naturais e meio ambiente. 
 
Princípios da ama: honestidade e respeito, 
valorização do potencial endógeno das 
comunidades, saber local e equidade de 
género. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Objectivos específicos da ama 

• Exploração dos recursos naturais através de 
práticas adequadas e sustentáveis 

• Boa aplicação das políticas públicas ligadas 
as diferentes áreas de intervenção 

• Fortalecimento dos mecanismos de 
participação e consulta comunitária 

• Educação ambiental para a redução dos 
riscos ambientais e de saúde humana. 

• Desenvolvimento e fortalecimento das 
componentes institucionais e organizacionais 
da ama. 

 
 
 
 

 
Áreas estratégicas da ama 
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As Pessoas da ama 

Actualmente ama conta com aproximadamente 
50 trabalhadores com boa qualificação e 
experiência específica na sua área profissional. 
 
ama instituiu um coordenador executivo e conta 
com departamentos internos nas áreas de 
Administração e Finanças, Recursos Humanos 
e Património, Comunicação e Advocacia. 
 
Os projectos comtemplam uma estrutura 
representada por um coordenador, oficias, 
técnicos de campo, e promotores nas 
respectivas áreas de intervenção. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A organização conta com mais de 
setenta membros que 
representam a assembleia geral 
que juntamente com o conselho 
de direcção e conselho fiscal 
constituem os órgãos sociais – 
corpo estratégico. 
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Áreas Geográficas e  
Parcerias 

O ano de 2005 abriu a era de parcerias para a 
organização. Entre estas destacam-se: 

- HELVETAS-SWISS INTERCOOPERATION 
- INTERMON OXFAM 
- ACTION AID  
- WWF MOÇAMBIQUE 
- AUSTRAL-COWI 
- ITC (KPMG) 
- DIAKONIA 
- DFE-DANISH FOREST EXTENSION 
- HORIZONT3000 
- MS-MOÇAMBIQUE 
- JUSTIÇA AMBIENTAL 
- Cooperação Francesa 
- CIP 
- BIOCLIMATE 
- ZSL (Zoological Society London) 
 

 
 

Neste momento as intervenções 
da ama circunscrevem-se à 
província de Cabo delgado, 
situada na região norte de 
Moçambique. 
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Cooperação e 
Desenvolvimento 

A ama, como uma organização da sociedade 
civil prioriza a sua inserção em redes e grupos 
baseado no pressuposto e convicção de que 
juntos se pode alcançar melhores resultados. 
 

Em concreto a ama dinamiza o Grupo 
Temático de Recursos Naturais e Ambiente 
de Cabo Delgado que promove acções de 
pressão sobre a implementação correcta de 
processos e politicas nesta área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especial destaque é dado ao 
desenvolvimento institucional 
e o fortalecimento dos seus 
recursos humanos, da 
comunicação e de sistemas de 
monitoria para garantir 
sustentabilidade, autonomia, e 
transparência.  
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Gestão Sustentável 
de Recursos Naturais 

Recursos Marinhos 
 
 
 
 
 
 
 
 
ama deposita atenção especial nas acções de 
facilitação para criação e fortalecimento 
institucional dos Conselhos Comunitários de 
Pesca e Comités de Gestão de Recursos 
Naturais e no trabalho com grupos de 
mulheres e de poupança em vários projectos 
com WWF, BIOCLIMATE e ZSL. 

ama promove acções visando 
reduzir a pressão do homem 
através da consciencialização 
para adopção de medidas de 
gestão sustentável e criação de 
actividades de rendimento 
alternativas. 
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Recursos Florestais 

Uma grande variedade de boas práticas foram 
desenvolvidas e reforçadas no Projecto FEFA 
(Extensão Florestal Para Camponeses de 
Ancuabe) com financiamentos da (DFE) 
Danish Forest Extension nos anos 2007-2013.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os recursos florestais são 
actualmente alvo de acções não 
recomendáveis no quadro legal 
vigente no país. 

Como estratégia para inverter 
este cenário e promover 
práticas sustentáveis, a ama 
tem desenvolvido várias acções 
através de diferentes projectos. 
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Alem de experimentar e 
implementar práticas 
sustentáveis na área de 
Florestas, Agricultura e Agro-
floresta, desenvolvem-se 
actividades para fortalecer as 
capacidades comunitárias e 
assumir o controlo e gestão 
dos seus próprios recursos. 
 



Recursos Naturais e 
Segurança Alimentar 

ama estabelece campos de demonstração 
de resultados dos sistemas agroflorestais 
e técnicas de agricultura de conservação onde 
são divulgados os princípios consociação 
adequada de culturas, cobertura morta, 
desbaste mínimo, etc. 

Exemplos de Projectos nessa área: 
SAAN (Segurança Alimentar  
e Agro Negócios) com o  
financiamento da União  
Europeia através da Helvetas  
MVS (Meios de Vida 
Sustentáveis) do Gobierno 
Basco através da Intermon 
Oxfam desde 2009 
FEFA com DFE 
 

Como uma organização 
ambientalista, no âmbito de 
segurança alimentar a ama 
assumi como modelo de 
intervenção a promoção da 
agricultura de conservação e 
sistemas agroflorestais. 
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Recursos Minerais e 
Hidrocarbonetos 

Nesta área a ama considera como passo 
inicial a monitoria dos instrumentos, planos e 
documentos de orientação das organizações 
activas nesta área. 
 
Simultaneamente desenvolvem-se acções de 
auscultação comunitária sobre o processo de 
exploração de recursos minerais e 
hidrocarbonetos, convicta a identificar os 
impactos socioeconómicos e ambientais. 
 
A partir deste processo a ama inicia acções 
concretas de advocacia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Moçambique no geral, e a 
província de Cabo Delgado em 
particular, tornou-se palco de 
procura e pesquisa de 
recursos minerais, pedras 
preciosas e hidrocarbonetos. 
 
Estes processos de pesquisa, 
extracção e exploração arrastam 
consigo impactos socio-
economicos e ambientas para 
as comunidades. 
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Participação e 
Consulta Comunitária 

 
 
A ama facilita a constituição de CDCs 
(Comités de Desenvolvimento Comunitários) e 
apoia os mesmos na elaboração dos Planos 
de Desenvolvimento Comunitários. Os 
membros são capacitados sobre legislação 
básica, descentralização e em matérias 
ligadas ao processo de interligação entre os 
CDCs e Conselhos Consultivos.  
Neste âmbito a ama desenvolve actividades 
de monitoria da implementação do guião de 
organização e funcionamento dos Conselhos 
Locais para a promoção da participação e da 
inclusão na planificação distrital.  
Exemplos de projectos: PROGOAS com 
Helvetas (HSI) e FOSC com Action Aid. 
 
 
 

A mobilização e criação de 
capacidades das organizações 
comunitárias de base para 
empoderar ou fortalece-las é um 
dos principais objectivos da ama. 
 
Visa-se a incorporação das 
preocupações das comunidades 
na agenda governativa através 
da abordagem baseada em 
direito e inserem-se no âmbito 
da politica nacional de 
descentralização. 
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Educação Ambiental 
Hygiene e Saneamento 

Educação ambiental formal 
• Advocacia para introdução de conteúdos 

ambientais e recursos naturais no currículo 
do ensino geral dos Distritos 

• Fortalecimento das instituições de educação 
• Manuais para estudantes e professores. 

 
 
 

A educação ambiental forma 
parte integrante dos programas 
da organização conjunto com 
acções de sensibilização sobre 
saúde, higiene e saneamento. 
 
ama prioriza acções visando para 
o uso de latrinas melhoradas, a 
sensibilização das comunidades 
sobre higiene, água sequestro do 
carbono. 
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Educação ambiental não formal 
• Acções através das abordagens 

PHAST e o CLTS / SANTOLIC 
• Campanhas de Gestão de lixo 

Exemplos de Projectos 
• Higiene e Saneamento no Parque 

Nacional das Quirimbas com WWF 
• Educação Ambiental Móvel nas 

Escolas de Ancuabe com DFE 



Comunicação e 
Advocacia 

• Apoio aos CDCs para partilhar seus planos 
de desenvolvimento comunitário com as 
autoridades governativas 

• Monitoria para verificar si estas 
preocupações foram de facto integradas nos 
PESODs 

• Consolidação de alianças com redes e 
plataformas províncias e nacionais 

• Levantamento e partilha de evidencias 
sobre violação de direitos das comunidades 
no âmbito da exploração de recursos 
naturais (Reassentamentos, Compensações, 
Implementação de Politicas) 

• Denuncias de casos de violação da Lei 
Florestal e de casos de exploração ilegal de 
madeira 
 

A área de comunicação e 
advocacia é transversal, com o 
objectivo de desenvolver acções 
de influência para uma 
implementação efectiva das 
políticas públicas das áreas de 
intervenção para a defesa dos 
interesses dos “grupos mais 
desfavorecidos e sem voz”. 
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Comunicação e Advocacia  
Acções concretas 

• Monitoria do plano de Comunicação da Empresa Petrolífera Norueguesa, 
Statoil 

• Levantamento e partilha de evidencias de violação dos direitos das 
Comunidades nas minas de Namanhumbir 

• Denuncias de casos de exploração ilegal de madeira no Distrito de Ancuabe 
• Monitoria para aferir o nível de implementação das acções da 

Responsabilidade Social das Empresas de exploração de Recursos Naturais 
na Província de Cabo Delgado 

• Promoção de uma mesa redonda para apresentação do manifesto eleitoral 
dos candidatos a presidência do Município de Pemba às organizações da 
sociedade civil 

• Apresentação e partilha de todas as informações e evidencias na área de 
Recursos Naturais em fóruns e conferencias nacionais e internacionais 
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Desafios actuais 

• Desenvolvimento Institucional e Organizacional (Estratégias, actividades, 
processos, procedimentos, ferramentas, técnicas, formações, programas etc.) 

• Aumento da capacidade para a coordenação entre as áreas temáticas, para 
uma melhor sistematização e utilização de experiencias, conhecimentos e 
boas práticas da ama e para desenvolvimentos estratégicos 

• Comparticipações na área Administrativa e fundos flexiveis 
• Aumento da participação da ama na concepção inicial de projectos e da 

responsabilidade no desenvolvimento da estratégia de implementação 
• Desenvolvimento e implementação de ideias próprias e projectos próprios 
• Sustentabilidade, autonomia e flexibilidade da própria organização 
• Projectos na Cidade de Pemba 
• Departamento técnico de estudos e avaliações de impactos ambientais  
• Cooperações com actores, fóruns e grupos nacionais e internacionais no 

âmbito das áreas estratégicas da ama 
• Desenvolvimento de acções de Advocacia activa e bem focalizada em acordo 

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

Muito obrigado pela atenção! 
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