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Identidade da ama
A ama é uma organização ambiental dinâmica, moderna activa e independente, trabalha profissionalmente e 
assume a transparência como um valor cêntrico da sua actuação.
As acções e actividades da organização são baseadas nos princípios da honestidade e respeito pela dignidade 
humana, valorização do potencial endógeno das comunidades, saber local e equidade de género. 
O objectivo principal é de contribuir para o bem-estar das comunidades, através da gestão sustentável dos 
recursos naturais, boa governação e cooperação activa entre os diferentes actores.

Objectivos específicos da ama
•	 Salvaguardar o uso e a exploração dos recursos naturais pelas comunidades de base e diferentes 

actores através de práticas adequadas e sustentáveis.
•	 Garantir a aplicação das políticas públicas ligadas as diferentes áreas de intervenção da organização 

de forma eficaz e eficiente pelos diferentes actores através de acções de monitoria e advocacia.
•	 Fortalecer mecanismos de participação e consulta comunitária na planificação descentralizada 

distrital, participando na elaboração de planos operativos .
•	 Estabelecer a educação ambiental como parte permanente do programa da organização que contri-

bui para a redução dos riscos ambientais e de saúde humana.
•	 Desenvolver e fortalecer as componentes institucional e organizacional da ama. 

Bemvindo a ama!

A associação do meio ambiente (ama) foi criada em 1990 na 
cidade de Pemba, Província de Cabo Delgado por um grupo 
de jovens movidos pelo interesse de salvaguardar os recursos 
naturais. Durante os últimos anos a ama tem vindo a crescer, a 
desenvolver e a estabelecer-se como um actor de referência 
na sensibilização e no fortalecimento das comunidades mais 
vulneráveis e desfavorecidas da província de Cabo Delgado 
na área de gestão dos recursos naturais e do meio ambiente.

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

Visão

Ser uma organização que promove a gestão 
sustentável do meio ambiente, baseada na 
valorização do potencial endógeno das co-
munidades, através da educação ambiental 
e da promoção da boa governação, tornan-
do-se referência à nível nacional.

Misão
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As Pessoas como o Alicerce da ama
Actualmente a organização conta com mais de se-
tenta membros de diferentes origens representando 
a Assembleia Geral que juntamente com o conselho 
de direcção e conselho fiscal constituem os órgãos 
sociais - corpo estratégico. Cada um destes órgãos 
é constituído por um Presidente, Vice-presidente e 
Secretário.
Os membros da ama desempenham um papel im-
portante na organização pois para além de partici-
parem nas grandes decisões estratégicas, estes abor-
dam visões, ideias e valores básicos que sustentam 
os objectivos da associação. Além disso, valorizam 
o papel de voluntariado e activismo através do seu 
envolvimento activo nas actividades específicas da 
organização.
Constituem igualmente o alicerce da ama os seus tra-
balhadores que para além de acompanharem o dia a 
dia da instituição, garantem a implementação dos di-
ferentes projectos no campo. O número de trabalha-
dores contratados pela ama aumentou significativa-
mente e de forma qualitativa nos últimos cinco anos 
e nota-se um ambiente mais profissional a altura das 
exigências e desafios da organização. Actualmente 
ama conta com mais de 50 trabalhadores assalaria-
dos com boa qualificação e experiência específica 
desejada na sua área profissional permitindo um al-
cance efectivo dos resultados almejados e definidos 
anualmente pela associação.
Como estrutura para operacionalizar as acções pla-
nificadas, ama instituiu uma coordenação executiva 
liderada por um coordenador executivo e conta com 
departamentos internos nas áreas de Administração 
e Finanças, Recursos Humanos e Património, Comu-
nicação e Advocacia.
Os projectos contemplam uma estrutura representa-
da por um coordenador, oficias, técnicos de campo, 
e promotores. nas respectivas áreas de intervenção.

Área de intervenção geográfica
Neste momento as intervenções da ama circunscre-
vem-se à província de Cabo delgado, situada na re-
gião norte de Moçambique, fazendo fronteira a Nor-
te com a Tanzania, a Oeste com a província do Niassa, 
com a província de Nampula a Sul e a Este limitada 
pelo Oceano Índico.
A província tem uma superfície de 82.625Km², in-
cluindo 4.758Km² de águas interiores, têm uma po-
pulação de 1,6 milhões de residentes e a densidade 
populacional ronda aos 20,5 habitantes por km².
As actividades da ama em Cabo Delgado abarcam 
a cidade de Pemba, os distritos de Ancuabe, Monte-
puez, Chiúre, Quissanga, Macomia, Ibo, Mocimboa 
da Praia e Palma com perspectiva a expansão para 
outros distritos na província.

As Parcerias da ama
O ano de 2005 abriu a era de parcerias para a organi-
zação com o aparecimento dos primeiros projectos 
nas áreas gestão sustentável de recursos marinhos e 
desenvolvimento comunitário e como resultado, fo-
ram firmadas parcerias com organizações nacionais 
e internacionais. 
Entre os maiores parceiros da ama destacam-se: 
HELVETAS-SUISS INTERCOOPERATION, INTERMON 
OXFAM, ACTION AID, WWF MOÇAMBIQUE, AUSTRAL-
-COWI, ITC (KPMG), DFE-DANISH FOREST EXTENSION, 
MS-MOÇAMBIQUE, HORIZONT3000,  DIAKONIA, 
ZSL-ZOOLOGICAL SOCIETY LONDON, BIOCLIMATE, 
MASC, COOPERACAO FRANCESA, etc.
Além dos parceiros de financiamento, dos projectos 
e do desenvolvimento institucional a ama interage 
com organizações e redes de organizações da socie-
dade civil nacionais e internacionais que partilham 
os mesmos ideias e áreas temáticas de intervenção 
como por a exemplos a, JUSTIÇA AMBIENTAL, KEPA, 
CIP,  GRUPOS TEMATICOS, etc.
Existem outros parceiros de apoio pontual e especifi-
co como por exemplo a empresa Inforlider.

Cooperação e Comunicação 
A ama, como uma organização da sociedade civil 
prioriza a sua inserção em redes e grupos temáticos 
de organizações com a mesma visão e objectivos na 
área de recursos naturais e ambiente, baseado no 
pressuposto e convicção de que juntos se pode al-
cançar melhores resultados.
Como estratégia para consolidar a sua interacção 
e cooperação com os parceiros de financiamento e 
promover cada vez mais a transparência nos proces-
sos, ama introduziu uma inovação de participação 
através da institucionalização do „comité de parcei-
ros“ da ama (CPama). 
Este órgão foi especificamente criado para promover 
uma plataforma de comunicação e discussão e asse-
gurar o apoio na coordenação, orientação, supervi-
são e avaliação do progresso global dos projectos da 
ama e na gestão de fundos comuns.

Cabo Delgado
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Gestão Sustentável dos recursos naturais

As intervenções da ama nesta área estratégica justifica-se pelo facto da organização assumir que os re-
cursos naturais são a base da existência e sobrevivência humana. As acções crescentes de exploração 
insustentáveis destes recursos são a principal causa para o aumento acelerado dos impactos socio-am-
bientais negativos como erosão, desertificação, desmatamento, extinção de espécies, secas, cheias, 
quedas irregulares das chuvas e outras calamidades naturais relacionadas com as mudanças climáticas. 
Como forma de fazer valer os desígnios que nortearam a criação e surgimento da organização a 20 anos, 
o ideal de salvaguardar os recursos naturais ambientais para o bem-estar das comunidades ainda re-
flecte a visão da organização. Dentro desta área estratégica ama definiu quatro sub-áreas temáticas.

Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos
Como estratégia para minimizar a situação prevale-
cente de práticas de exploração insustentável dos 
recursos marinhos a ama promove acções visando 
reduzir a pressão sobre os recursos marinhos e uti-
lização de artes nocivas através da consciencializa-
ção das comunidades e todos os outros actores para 
adopção de medidas de gestão sustentável e criação 
de actividades de rendimento alternativas aos recur-
sos marinhos. 
A ama deposita atenção especial nas acções de facili-
tação para criação e fortalecimento institucional dos 

Conselhos Comunitários de Pesca e Comités de Ges-
tão de Recursos Naturais com o objectivo de promo-
ver actores locais para fiscalização e protecção dos 
recursos nas zonas de conservação.
Estas iniciativas são desenvolvidas em parceria com 
as instituições do governo provincial e distrital como 
Direcção Provincial para Coordenação e Acção Am-
biental, Administração Marítima, Instituto de De-
senvolvimento de Pesca em Pequena Escala, Parque 
Nacional das Qurimbas, Serviços Províncias de Pesca, 
Direcção Provincial de Pesca, Serviços Distritais Ac-
tividades Económicas, Serviços Distritais de Planifi-
cação, Conselho Técnico Distrital e autoridades do 
governo local, líderes religiosos e tradicionais e or-
ganizações comunitárias de base como Conselhos de 
Comunitários de Pesca, Comités de Gestão de Recur-
sos Naturais e pescadores, etc.

Gestão Sustentável dos Recursos Florestais
Os recursos florestais são actualmente alvo de acções 
não recomendáveis no quadro legal vigente no país. 
Como estratégia para inverter este cenário e promo-
ver práticas sustentáveis, a ama tem desenvolvido 
várias acções através de diferentes projectos.
O projecto FEFA (Extensão Florestal Para Campone-
ses de Ancuabe) com financiamentos da (DFE) Da-

nish Forest Extension com o objectivo de fortalecer 
as capacidades das comunidades para que possam 
assumir o controlo e gerir os seus próprios recursos, 
representa a maior fonte de experiência da ama nes-
ta área tematica.
Com este propósito, a ama trabalha com mais de 30 
comunidades e mobiliza os grupos para elaboração 
de planos de maneio e co-gestão dos seus recursos 
de forma participativa. Nas mesmas comunidades, 
foram promovidas mais de 20 novas florestas comu-
nitárias, viveiros comunitários e privados de espécies 
florestais nativas, fruteiras e sombreiras.



5

criação e do treinamento de cerca de 25 comités de 
gestão de recursos naturais e desenvolve uma meto-
dologia para realização de monitorias do processo 
de canalização destes benefícios através de auditoria 
social. 
A ama facilita treinamentos às comunidades, agricul-
tores, carpinteiros e produtores de carvão / bambu, 
atribuir capacidades para se organizarem em grupos 
Florestais Comunitários (GLC), cooperativas de produ-
ção (PCoops) e Associação de Produtores Florestais do 
Distrito (FGA).

Segurança Alimentar através da Agricultu-
ra de Conservação e Sistemas Agroflores-
tais
Como uma organização ambientalista, no âmbito de 
segurança alimentar a ama assume como modelo de 
intervenção a promoção da agricultura de conser-
vação e sistemas agroflorestais visando a mitigação 
dos efeitos das mudanças climáticas, melhoraria da 
fertilidade dos solos e aumento da produção e pro-
dutividade das comunidades.
Como resultado destas acções mais de 40 associações 
em igual número de comunidades, envolvendo mais 
de 500 beneficiários, nos distritos de Ancuabe e Mon-
tepuez, estão a implementar práticas de agricultura de 
conservação e sistemas agroflorestais.
Foram estabelecidos mais de 40 campos de demons-
tração 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. Es-
tas actividades abarcam neste momento um total de 
2000 agregados familiares de quatro postos adminis-
trativos dos distritos acima mencionados. 

As iniciativas foram e estão a ser promovidas através 
de varios projectos, por exemplo SAAN (Segurança 
Alimentar e Agro Negócios) com o financiamento da 
União Europeia através das Helvetas, projecto MVS 
(Meios de Vida Sustentáveis) com o financiamento do 
Gobierno Basco através da Intermon Oxfam desde 
2009 e o projecto FCEIHOSC (Fortalecimento das Ca-
pacidades Económicas, Institucionais e Humanas das 
Organizações da Sociedade Civil), financiado pela 
AECID através da ActionAid Moçambique.

As actividades de treinamento das comunidades são 
extensivas a grupos de agricultores, carpinteiros e 
produtores de carvão / bambu, para que se organi-
zem em grupos florestais comunitários (GFC), coope-
rativas de produção (COOPs) e Associação de Produ-
tores Florestais do Distrito (APRD).
Para garantir que as comunidades tenham o benefí-
cio das receitas provenientes dos 20% da exploração 
de recursos florestais, ama facilitou o processo da



6

Gestão de Recursos Minerais e 
Hidrocarbonetos
Nos últimos anos, Moçambique no geral, e a provín-
cia de Cabo Delgado em particular, tornou-se palco 
de procura e pesquisa de recursos minerais, pedras 
preciosas, semi-preciosas e hidrocarbonetos.
Os resultados das pesquisas confirmam que o norte 
da província de Cabo delgado é rico em reservas de 
gás e seus derivados e apresenta um grande poten-
cial para existência de reservas de petróleo. Há tam-
bém confirmação de existência de grandes reservas 
de minérios de rubi, ouro, grafite, mármore, etc. 

O facto de estar provado que desde o processo de 
pesquisa até extracção ou exploração arrastar consi-
go possíveis impactos socio-economicos e ambien-
tas negativos principalmente para as comunidades 
dessas regiões, determinou que os recursos naturais 
e hidrocarbonetos fossem consideradas áreas de in-
tervenção no actual plano estratégico da ama.
Como estratégia para iniciar com acções concre-
tas nesta área, actualmente a ama esta a priorizar o 
desenvolvimento de pesquisa de monitoria de ins-
trumentos como plano de comunicação, plano de 
gestão ambiental e outros documentos de orienta-
ção deste processo. Entre outras actividades a ama 
por exemplo já realizou uma monitoria do plano de 
comunicação da STATOIL, uma multinacional que 
desenvolveu PESQUISA 3D na Bacia do Rovuma na 
província de Cabo delgado.

Também desenvolvem-se acções de auscultação co-
munitária sobre processos de exploração de recursos 
minerais (rubi) com vista a identificar os impactos 
socio-economicos e ambientais e a partir deste pro-
cesso iniciar acções de advocacia. Doravante, a ama 
vai dar continuidade nesta área os processos de aus-
cultação, mobilização e fortalecimento institucional 
das comunidades e mecanismos da sociedade civil. 
Vai também aprimorar acções de monitoria para ali-
mentar os processos de advocacia.
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Fortalecimento das Organizações 
comunitárias de Base (OCBs) e Instituições 
de Participação e Consulta comunitária 
(IPCCs)
Os treinamentos para o fortalecimento das capacida-
des são usados não só para transmissão de conheci-
mentos, como também para despertar a consciência 
das comunidades sobre os problemas por elas enfren-
tados, as diferentes alternativas para solucioná-los e 
os papeis e responsabilidades dos diferentes actores 
como governo, sector privado, outros provedores de 
serviços e a própria comunidade.

A ideia principal é aumentar o “know-how” das co-
munidades e promover a sua participação nos pro-
cessos de desenvolvimento local influenciando a 
inclusão das suas preocupações sistematizadas nos 
Planos de Desenvolvimento Comunitários nos PE-
SODs (Planos Económicos Sociais e Orçamentais dos 
Distritos) e promover melhor coordenação e interli-
gação entre os Comités de Desenvolvimento Comu-
nitários, Conselhos Locais, Conselho Técnico Distrital, 
Autoridades do Governo Local e Lideres Tradicionais 
e Religiosos.

Assim a ama, entre muitos outros resultados, facilitou 
a constituição de 85 CDCs (Comités de Desenvolvi-
mento Comunitários) e apoiou os mesmos na elabo-
ração dos Planos de Desenvolvimento Comunitários 
e Regulamentos Internos. No geral, estes órgãos con-
gregam um total de 2,493 membros, destes cerca de 
33% são mulheres e 67% são homens. O mesmo nú-
mero de membros dos CDCs ao nível das comunida-
des foi capacitado em módulos sobre legislação bási-
ca do processo de descentralização em Moçambique

Além dos pacotes de legislação, os membros têm 
sido capacitados em matérias ligadas ao processo 
de interligação entre os CDCs e CLs (Conselhos Lo-
cais) dos níveis da Localidade, Posto Administrativo 
e Distrito, planificação e liderança e gestão, o papel 
dos CDCs neste processo e as responsabilidades das 
entidades governativas, dinâmica de grupo, e instru-
mentos de planificação distrital PEDD (Plano Estraté-
gico do Desenvolvimento do Distrito), PESOD (Plano 
Económico Social e Orçamento do Distrito).

Estas iniciativas permitem que as comunidades par-
ticipem e contribuam com as suas preocupações nos 
processos de tomada de decisão, para o desenvolvi-
mento local e o usufruto dos direitos básicos como 
a liberdade de expressão e cidadania, promovendo 
uma boa governação e democracia participativa.

Promoção da Participação e Consulta comunitária

A mobilização e criação de capacidades das organizações comunitárias de base no 
sentido de empoderar e fortalecer para que se tornem mais activas nos espaços e 
processos de governação ao nível do distrito é um dos principais objectivos da ama.
As acções de capacitação visam a incorporação das preocupações das co-
munidades na agenda governativa do distrito em particular e da provín-
cia em geral através da abordagem baseada em direito e no âmbito da po-
litica nacional de descentralização em curso no país desde a década de 90.
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Promoção de Práticas de Higiene e 
Saneamento
Com o objectivo de redução dos riscos ambientais e 
de saúde humana, a ama intensifica acções focaliza-
das no incentivo para melhoria dos sistemas de reco-
lha/tratamento de resíduos através de campanhas de 
sensibilização das comunidades e municípios, bem 
como trabalhando com as instituições do governo 
aos níveis provincial e local para identificação de lo-
cais seguros para a deposição dos resíduos sólidos 
e promoção de campanhas de limpeza e recolha de 
resíduos sólidos.

Educação Ambiental formal 
Na educação ambiental formal a ama conduz acções 
de advocacia para introdução de conteúdos ambien-
tais e recursos naturais no currículo do ensino geral 
dos distritos, aproveitando os 20% do curriculum 
local. Também desenvolve acções de fortalecimento 
institucional das instituições de educação deste sec-
tor para correcta utilização desta ferramenta, com 
destaque para professores, pessoal do sector de edu-
cação do nível provincial e distrital e conselhos de 
escolas. Assim foram produzidos e alocados a varias 
escolas de diferentes níveis multiples manuais para 
estudantes e para professores.

Educação Ambiental e Saneamento

A ama assume a educação ambiental e saneamento como parte integran-
te dos programas da organização. No início da organização esta área era a 
que mais se destacava em termos de intervenções, que conjuntamente com 
as autoridades do governo e do município eram levadas periodicamente ac-
ções de sensibilização sobre saúde, higiene e saneamento do meio, mas de 
alguns anos para cá esta área ficou relegada para o segundo plano princi-
palmente nas zonas urbanas. Assim, como estratégia a educação e sensibi-
lização de todos actores intervenientes incluindo a população para a redu-
ção dos riscos ambientais e de saúde humana, representa uma prioridade.



9

Educação Ambiental não formal
Com esta metodologia a ama prioriza acções visando 
a adopção de medidas sustentáveis de saneamen-
to do meio, através da promoção do uso de latrinas 
melhoradas, sensibilização das comunidades sobre 
medidas de higiene, conservação e uso correcto das 
fontes de água e a adopção de práticas adequadas 
para o sequestro de carbono, reduzindo a emissão e 
incidência de poluentes sobre as águas marítimas e 
interiores. 

Exemplos práticos de projectos nesta área:
Projecto Desenvolvimento Comunitário e Gestão 
sustentável dos Recursos Marinhos na ilha de Ibo 
com WWF, Projecto de Higiene e Saneamento no 
Parque Nacional das Quirimbas com WWF, Educação 
Ambiental Móvel nas Escolas de Ancuabe com DFE.
Desenvolve-se entre outras acções de mobilização 
das comunidades através das abordagens PHAST e 
o CLTS/SANTOLIC, “saneamento total liderado pela 
comunidade”, onde as próprias comunidades são en-
volvidas nas actividades de promoção de práticas de 
higiene e saneamento com bons resultados. 
Paralelamente as acções de mobilização para cons-
trução de latrinas, a ama através dos activistas pro-
move práticas de lavagem correcta das mãos depois 
do uso das latrinas e antes das refeições. São também 
demonstrados modelos de gestão de lixo como ater-
ros sanitários e conservação de louça (copas). 
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Advocacia para inclusão das preocupações das co-
munidades nos planos económicos e sociais de de-
senvolvimento distrital e participação da mulher.
Uma das estratégias da ama em relação a esta área 
temática é de advogar ou influenciar para inclusão 
das preocupações das comunidades priorizadas atra-
vés dos Planos de Desenvolvimento Comunitários 
dos CDCs e promover melhor coordenação e interli-
gação entre os Comités de Desenvolvimento Comu-
nitários / Conselho Técnico Distrital / Autoridade do 
Governo Local / Lideres Tradicionais e Religiosos. A 
ama promove encontros e workshops onde os mem-
bros dos CDCs apresentam e debatem os planos de 
desenvolvimento das suas comunidades com todos 
actores acima mencionados.
Estes encontros constituem experiências ímpares de 
exercício da participação, liberdade de expressão e 
diálogo entre os membros do governo autoridades 
governativas locais e os membros das comunidades. 
Como um dos resultados cerca de 30 CDCs tiveram 
oportunidade de partilhar seus planos de desenvol-
vimento comunitário com as autoridades governa-
mentais e estão a ser conduzidas acções de monitoria 
para verificar si as preocupações são de facto integra-
das no PESOD.

De modo a impulsionar a participação da mulher 
nos mecanismos de participação e consulta comu-
nitária como CDCs/FLs/CCs a organização promove 
um levantamento regular com objectivo de não só 
verificar o nível de representatividade e participação 
da mulher, como também o nível de funcionamento  
dos CDCs e FLs. Este relatório é partilhado com os ór-
gãos principalmente com a sua liderança para elevar 
a sua consciência sobre a necessidade de participa-
ção da mulher e, como resultado em todos CDCs e 
FLs onde tem intervenções da ama a participação da 
mulher encontra-se acima dos 30%.

Na área de gestão de recursos naturais e ambiente a 
ama prioriza a consolidação de alianças com redes e 
plataformas províncias e nacionais, como também o 
desenvolvimento de intervenções concretas de mo-
nitoria para suportar acções de advocacia.

Comunicação e Advocacia

O Plano Estratégico da ama assume a área de comunicação e advocacia como transversal, 
pois integra-se em todas as áreas temáticas estratégicas de intervenção da organização com 
o objectivo de desenvolver acções de influência para uma implementação efectiva das po-
líticas públicas das áreas de recursos naturais, ambiente, higiene e saneamento e participa-
ção comunitária para a defesa dos interesses dos “grupos mais desfavorecidos e sem voz”.
Este objectivo é materializado por um lado através de acções de mobilização 
para criação e empoderamento dos mecanismos de participação e consulta e 
por outro lado, através da realização de estudos ou pesquisas de monitoria (re-
colha de evidências) para suportar as acções de advocacia das políticas públicas.
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Neste sentido do trabalho em redes a ama é membro 
do grupo temático de recursos naturais e ambiente 
e de governação local ao nível da província de Cabo 
delgado e nestes grupos participa activamente na 
elaboração dos posicionamentos das OSC para o ob-
servatório. 
A nível nacional é membro da plataforma nacional 
de recursos naturais, do fórum nacional de bio–com-
bustíveis e do fórum nacional de maneio comunitário 
de recursos naturais. 
Desde 2011 ama esta a acompanhar com os membros 
do Grupo Temático de Recursos Naturais e Ambiente 
as actividades de exploração mineira levadas a cabo 
pela empresa Montepuez Rubi Mining, no Posto 
Administrativo de Namanhumbir distrito de Monte-
puez.

Especial destaque é dado ao desenvolvimento e for-
talecimento da organização e dos seus recursos hu-
manos, incluídos membros, activistas e voluntários, 
a elaboração, revisão e actualização dos documen-
tos de orientação estratégica e dos procedimentos 
internos, promoção da comunicação e de sistemas 
de monitoria e instrumentos operativos orientados 
para objectivos e resultados,  de modo a garantir 
sustentabilidade, relativa independência, autono-
mia, transparência e reconhecimento social da pró-
pria ama, tornando-se numa organização cada vez 
mais orientada para excelência e comprometida com 

a sua visão e missão. Como forma de materializar 
esta ideia, a ama instituiu a posição de assessoria das 
acções de desenvolvimento institucional e organi-
zacional e de monitoria e avaliação para a melhoria 
continua dos processos relacionados com os desafios 
da organização.

Desenvolvimento Institucional
 
Considerando que as actividades da ama só poderão ser 
realizadas de forma eficaz e eficiente por uma organização 
forte e consolidada, prevê-se o desenvolvimento e forta-
lecimento das componentes institucionais e organizacio-
nais da ama como um enfoque básico do trabalho diario.
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Contacto:

associação do meio ambiente
3200 Pemba, Cabo Delgado, Moçambique

Telefone / Fax +258 27 22 15 81
e-mail: ama.amigosdaterra@gmail.com


