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1. Sumario Executivo 

Os resultados alcançados neste relatório são reportados tendo em conta os cinco principais 

objectivos estratégicos específicos do Plano Estratégico (PE) da organização para o período 

2012 – 2016. Neste sentido, para o primeiro Objectivo estratégico, recursos naturais 

aproveitados e explorados pelas comunidades e diferentes actores através de práticas 

sustentáveis, foram capacitados no distrito de Ancuabe, pelo menos 484 em princípios da 

agricultura de conservação e sistemas agro - florestais que envolveu 13 comunidades.  

 

No distrito de Montepuez, Posto administrativo de Mapupulo, foram apoiados 12 Grupos de 

Aprendizagem (GA), totalizando 184 beneficiários, dos quais 56 homens e 128 mulheres, como 

resultado, as técnicas sobre os princípios da agricultura de conservação foram replicados em 

82 campos individuais.  

 

O número total de beneficiários directos e indiretos assistido durante o ano foram 780, sendo 

369 correspondente a 47% mulheres e 411 equivalente a 53% de homens. No que concerne 

aos ensaios dos SAF, nas catorze comunidades, foram beneficiados 120 camponeses, com 

pelo menos 26.884 plantas, destas, 14.233, correspondente a pelo menos 40%, não 

sobreviveram nos campos 

 

No ano em referência, a organização melhorou as capacidades de 158 produtores em 

produção, comercialização e certificação de sementes, assim foram capacitados 104 

camponeses o equivalente a 70% de realização, onde 40% foram mulheres. Este processo 

envolveu 11 associações, 156 beneficiários e destes 98 são homens e 58 são mulheres.  

 

Para conservação de sementes, foram capacitados 42 beneficiários, o que representa 2% 

acima do planificado e até ao momento da elaboração deste relatório, as réplicas estavam em 

curso e pelo menos haviam sido construídos 37 silos e celeiros. Nesta campanha, foram 

acompanhados quatro (04) Uniões de associações, cinco (5) CDCs e (03) produtores 

individuais na produção de semente, e como resultado produziram (4.000) quilogramas de 

milho e (2.200) de Feijão.  

 

Para as culturas de rendimento foram registadas (580) quilos de amendoim e (80) de gergelim. 

Na componente de produção de comida ao nível dos CDCs foram arroladas (2.400) 

quilogramas de milho, (1.500) de feijão em cinco 05 CDCs. Totalizando 6.200 quilos de milho, 

(3.700) de feijão, (660) de amendoim em 4 uniões de associações e 5 CDCs.  

Foram criados e capacitados 7 CCPs ao nível do Distrito de Ibo para as diferentes áreas 

geográficas 

 

Realizou-se 120 campanhas de sensibilização das comunidades pelo CCPs para aderirem as 

boas práticas de pesca, sem usar as redes mosquiteiras, de arrastos, de emalhares de 

tamanhos menores, produtos tóxicos e o corte desordenado de mangal, iniciaram-se acções de 

restauração do mangal nas zonas da orla marítima dominada pela erosão costeira e foram 

capacitados 50 membros de diferentes áreas geográficas em técnicas de processamento do 

pescado.  

No distrito de Ancuabe, Posto Administrativo de Metoro, foram promovidas 05 novas florestas 

comunitárias, onde das 2.875, mudas plantadas, 1.972 sobreviveram com uma taxa de 
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sobrevivência de aproximadamente 70%. os dados de monitoria mostram que das 14 Florestas 

comunitárias, 05 florestas nativas foram destruídas devido as queimadas não descontroladas. 
 

Dando seguimento os processo de delimitação de terras comunitárias iniciadas em 2010, o ano 

de 2012 foi focalizado na comunidade de Nacuei onde foram seguidos os seguintes processos: 

sensibilização e divulgação sobre delimitação da aldeia de Nacuei junto dos membros das 

comunidades vizinhas; Diagnóstico Rural Participativo (DRP), Linha Historial e instalação de 

corpo representativo das comunidades. 

 

O segundo objectivo estratégico específico, pretende que a ama, redes províncias grupos 

temáticos de OSC províncias e distritais tenham capacidades e estejam engajadas em ações 

de monitoria e advocacia de políticas públicas. 

 

As actividades da organização focalizaram no estabelecimento de redes de Organizações 

Comunitárias de Base (OCBs) e da Sociedade Civil, como uniões de associações de 

camponeses, grupos de sementes, para dinamizar os movimentos sociais na área de 

segurança alimentar baseada na agricultura de conservação. 

 

Na componente de gestão de recursos naturais, concretamente recursos marinhos e florestais, 

também foram criados mais quatro (04) novos Comités de Gestão de Recursos Naturais 

(CGRN), Conselhos Comunitários de Pesca (CCP) e Conselho de Gestao Participativa 

(COGPES). Por último a organização também concentrou esforços na dinamização dos Grupos 

Temáticos de Recursos Naturais e Ambiente e Governação Local ao nível da província de 

Cabo Delgado. Os quatro novos CGRN no distrito de Ancuabe foram capacitados em seus 

papéis e responsabilidades, legislação de florestas e fauna bravia, as comunidades abrangidas 

foram Ntele, Minheune, Napete e Megarruma 

 

No primeiro trimestre do ano 2012, a organização promoveu uma capacitação para seus 

funcionários, concretamente oficiais e coordenadores de projectos e membros em conceitos 

básicos de monitoria e advocacia, Abordagem Baseada em Direitos. 

 

Em termos de trabalhos com grupos temáticos e redes de organizações da sociedade civil, a 

organização iniciou acções visando a dinamização do Grupo Temático de Recursos Naturais e 

Ambiente (GTRNA) do FOCADE, para esse feito promoveu um workshop de sistematização 

das acções estratégicas do plano de acção do grupo para o ano de 2012 com financiamento da 

ITC. 

 

No mês de Dezembro de 2012, a ama facilitou para o grupo temático, uma segunda 

capacitação aos seus membros em “dinâmicas de redes, monitoria e advocacia da legislação 

mineira e hidrocarbonetos de Moçambique”. Participaram na capacitação 29 pessoas com 

destaque para os membros do grupo temático de recursos naturais residentes na cidade de 

Pemba1, representantes dos Comités de Gestão de Recursos Naturais, Conselhos 

                                                      
1
 (“ama”, HSI, KULIMA, CCM, ADEL, UPC, UCM, UNILURIO, WWF MOZ, JORNAL HORIZONTE, AGHAKHAN, 

CASA DO POVO, AMMCJ), totalizando nove (08) organizações, esta também reservado mais dois lugares para 

alguma pessoas singulares que participam das actividades do grupo.  
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Comunitários de Pesca, Comités de Desenvolvimento Comunitários e associações mineras, 

abrangendo seis (06) distritos. 

 

No que concerne a acoes concretas de advocacia, foi realizada uma pesquisa de monitoria 

sobre o plano de comunicação da STATOIL no ambito da realização da pesquisa sismica 3D 

na bacia do Rovuma, foi realizada em coordenação com o GTRNA através de uma consultoria 

externa uma pesquisa sobre Responsabilidade Social Corporativa nas áreas do sector Mineiro 

e de Hidrocarbonetos na província de Cabo Delgado.  

 

Ao nível dos distritos de Montepuez e Ancuabe também foram realizadas consultas 

comunitárias sobre o impacto das actividades de exploração mineira no Posto Administrativo 

de Namanhumbir e recolhidas evidencias sobre a violação da implementação das legislações 

de terra e florestas e fauna bravia. 

 

Quanto ao alcance do terceiro objectivo estratégico, mecanismos de participação e consulta 

comunitária na planificação descentralizada distrital fortalecidos e participam na elaboração e 

monitoria dos planos, 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 74% 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 

 

A ama apoiou o Conselho Técnico Distrital (CTD) e os Serviços Distritais (SDs) de Montepuez 

para a realização de um encontro de divulgação do PESOD de 2013 e de prestação de contas 

às comunidades dos Postos Administrativos de Mapupulo e Namanhumbir. O encontro teve 

como resultados, a divulgação da integração de 13 actividades dos CDCs dos dois (2) Postos 

Administrativos no PESOD de 2013.  

 

Como resultados das capacitações em elaboração e actualização dos planos de 

desenvolvimento comunitários, para os distritos de Mecúfi e Ancuabe 40 planos de 

desenvolvimento comunitários foram elaborados em igual número de comunidades onde 

participaram um total de 746 membros dos quais 269 mulheres e homens 477. 

 

Depois da sua elaboração o mesmo número de planos comunitários foram aprovados pelas 

respectivas comunidades tendo envolvido um total de 505 membros dos quais 505 homens e 

267 mulheres. Posteriormente estes planos foram actualizados para serem apresentados nas 

feiras de planos comunitários durante a capacitação de membros de CCLs onde participaram 

um total de 112 membros dos quais 23 mulheres e 70 homens. O resultado do levantamento 

efectuado mostram que nos distritos onde a organização têm intervenções em actividades 

relacionadas com planificação descentralizada, a participação da mulher nos órgãos sociais e 

mecanismos de participação encontra-se acima dos 30%. 

 



 
 

 
 
 

 

 
Relatório Narrativo Anual 2012 - associação do meio ambiente 

8 

Na componente de educação ambiental, o objectivo estratégico define acções para que esta 

seja estabelecida como parte permanente do programa da organização e contribua para 

redução dos riscos ambientais e de saúde humana. 

 

Neste momento a organização esta implementar os seguintes projectos com conteúdos de 

educação ambiental , higiene e saneamento - PROGOAS – Programa de Governação, Agua e 

Saneamento nos distritos de Ancuabe e Mecufi, PHSPNQ -Projeto de Higiene e Saneamento 

no Parque Nacional das Quirimbas nos distritos de Ibo, Macomia e Quissanga, EAE – 

Educação Ambiental nas Escolas nos distritos de Ancuabe e Montepuez, como forma de cobrir 

as acções que eram implementadas pelo projecto DCGSRN - Desenvolvimento Comunitário e 

Gestão Sustentável de Recursos Naturais implementado no distrito de Ibo. 

 

Assim, foram promovidas campanhas de sensibilização sobre a recolha, deposito e tratamento 

de resíduos sólidos e como resultado foram promovidos 2.201 aterros no distrito de Ibo, ainda 

neste distrito, trabalhou em coordenação com o Governo do Posto Administrativo-sede para 

identificação de um local seguro para o depósito de lixo pelas comunidades.  

 

No distrito de Ibo, foram introduzidos  Curriculum Local em 10 escolas, incorporados conteúdos 

relacionados com as questões ambientais e de higiene e saneamento, através de produção e 

distribuídos manuais do 1°, 2° e 3° ciclo (1ª a 10ª classe) e de alfabetização de adultos para 

alunos e professores totalizando 5.000 Manuais dos quais 4.000 para alunos e 1.000 para 

professores.  

 

Todas as comunidades dos 4 distritos (Ibo, Quissanga, Macomia e Ancuabe) já se 

beneficiaram de ações de sensibilização em higiene e saneamento, onde lhes foi dada a 

oportunidade de refletirem sobre os seus próprios hábitos higiénicos. Em termos de equilíbrio 

de género, as capacitações de SANTOLIC, atingiram pelo menos 33% de participação das 

mulheres, corresponde a 45 mulheres de 139 participantes, como forma de fazer valer ou 

replicar o que esta plasmado na LOLE – Lei dos Órgãos Locais do Estado 

 

Estas acções culminaram com a declaração de 3 comunidades Livres de Fecalismo a Ceu 

Aberto no distrito de Ibo (Palussança, Missaola e Muanacomo) onde todas as famílias dispõe 

de uma latrina e abandonaram as praticas nocivas de higiene e saneamento num total de 411 

latrinas construídas neste distrito, 959 copas e 503 tippy taps. Foram capacitados 23 comités 

de água e saneamento dos 24 previstos nos distritos de Ancuabe e Mecufi em matéria de 

higiene e saneamento tendo abrangido 319 pessoas dos quais 135 foram mulheres o que 

representa uma participação de mulheres na ordem dos 42%. 

 

Como forma de garantir o fortalecimento institucional e organizacional da ama, no inicio de 

2012, a organização iniciou uma parceria com uma ONG Austríaca de Desenvolvimento, 

HORIZONT3000, onde através de um acordo, esta enviou um assessor nesta área, este esta a 

concentrar o seu trabalho nos departamentos internos de Recursos Humanos, Finanças e 

Comunicação, Gestão geral, Membros e Órgãos Sociais  

 

Como resultado do seu trabalho, foi adaptado no novo formato e finalizado o Plano Estratégico 

para o período 2012 – 2016, apoio na planificação e realização Assembleia Geral 2012, 

concretamente na preparação das apresentações, documentos e a estratégia para este 
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encontro. Esta ser implementado e adaptado sistema adequado da planificação anual, mensal 

e semanal da equipa táctica. 

 

Foi introduzido o novo Logotipo, e criada uma sensibilidade para a Identidade Organizacional 

através de uma apresentação padronizada e um Manual de orientação, configurados 26 

endereços electrónicos dos funcionários da ama, sobretudo da equipa táctica e orientados 

individualmente no uso de um programa de gestão de E-mails através de Outlook.  

 

Na área de Recursos Humanos, foi actualizada e implementada uma base de dados de gestão 

do pessoal e um sistema transparente de gestão salarial e a avaliação do desempenho e foi 

implementado um programa de integração de novos trabalhadores. 

 

Depois de várias análises internas, viu-se a necessidade de adquirir um novo pacote de 

contabilidade sem custos para a ama, e instalado e configurado no computador da Tesouraria 

e Contabilidade da organização, foram realizados 5 Workshops práticos em gestão do pacote 

para 3 Pessoas da área de Financeira, Administração e Tesouraria e foi elaborado e divulgado 

um Manual sobre o conteúdo das formações,  

 

No que concerne a sustentabilidade e angariação de novos parceiros e estabilidade financeira, 

a organização esta a registar um crescimento gradual anual das receitas de 12% mesmo com a 

crise internacional. A equipa de gestão iniciou uma campanha de identificação de novas 

parcerias com o objectivo de diversificar não só, a proveniência, como também a natureza dos 

seus financiamentos.  

 

Neste sentido, foram identificadas novas organizações parceiras e desenhados novos projectos 

para novas áreas geográficas (Cabo Delgado), entre eles destacam-se a DIAKONIA 

(Organização Sueca), a Cooperação Francesa, a ONG Italiana AVSI, a KHANDLELO, 

BIOCLIMATE e ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZLS) e duas multinacionais no âmbito 

de propostas de projectos de grande dimensão com fundos da USAID para área de adaptação 

e mitigação as mudanças climáticas, com estas parcerias a organização espera alcançar em 

2013 um orçamento recorde de um milhão de dólares americanos. 

 

Como reconhecimento dos progressos da organização, a Comissão da GALA 

PERSONALIDADES 2012 DE CABO DELGADO, galardoou a ama, como a melhor 

Associação Nacional da Província de Cabo Delgado e a HELVETAS atribuiu a organização 

um Certificado de Excelência, como o parceiro que apresentou o melhor relatório de 2012 entre 

os seus parceiros. 
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2. Introdução 

Este relatório, descreve as realizações da organização do ano 2012, os resultados 

apresentados, reflectem as acções definidas no plano estratégico do período 2012 – 2016. 

Outro sim, não foi possível apresentar resultados comparativos tendo como base os 

indicadores do plano estratégico na medida em que as suas realizações ainda são 

fundamentadas em projectos específicos com parceiros de financiamentos individualizados o 

que dificulta na elaboração de um plano e orçamento operativo para cada ano. 

 

A despeito deste facto, foi possível sintetizar e sistematizar os dados e informações dos 

relatórios dos sete (07) projectos implementados pela organização e através das áreas 

temáticas, objectivos específicos estratégicos e resultados esperados do plano estratégico 

produzir este documento. Os principais parceiros de financiamento da organização são 

Helvetas Swiss Interccoperation (HSI), Cooperação Francesa, Danish Forest Extention (DFE), 

WWF Moçambique, Actionaid MS Moçambique, HORIZONT3000. 

 

Os projectos implementados pela organização são o Programa de Governação, Agua e 

Saneamento (“PROGOAS”), implementado nos distritos de Ancuabe e Mecúfi, Projecto Higiene 

e Saneamento no Parque Nacional das Quirimbas (“PHSPNQ”), implementado nos distritos de 

Quiçanga, Ibo e Macomia, Projecto Fortalecimento das Capacidades Económicas, Sociais e 

Humanas das Organizações da Sociedade Civil (“FOSC”)no distrito de Montepuez, Projectos 

Segurança Alimentar e Agro-negócios (“SAAN”) e Extensão Florestal Para Camponeses 

(“FEFA”), implementado em Ancuabe. Integram ainda os Projectos Fortalecimento das 

Capacidades do Grupo Temático de Recursos Naturais e Ambiente (“CF GTRN”), distritos de 

Ancuabe, Palma e Montepuez e Projecto Educação Ambiental nas Escolas (“EAE”) no distrito 

de Montepuez. 

 

Em termos de estruturação, o relatório esta dividido em nove (09) capítulos, a primeira 

introdutória, integra os capítulos I e II onde são visualizadas as listas de abreviaturas e tabelas, 

o sumário executivo e a introdução. Os capítulos III ao VII, apresentam o desenvolvimento, 

com incidência para os resultados alcançados no objectivo específico estratégico I - Recursos 

naturais aproveitados e explorados através de práticas sustentáveis - capítulo III, Resultados 

alcançados para o objectivo específico estratégico II - Política públicas ligados as diferentes 

áreas de intervenção da organização aplicado eficazmente pelos diferentes actores através de 

monitoria e advocacia - capítulo IV. 

 

O capítulo V, apresenta os resultados alcançados no objectivo especifico estratégico III - 

Mecanismos de participação e consulta comunitária participam na elaboração e monitoria dos 

planos e o capítulo VI, faz a descrição dos resultados do objectivo especifico estratégico - 

Educação Ambiental é estabelecida como parte permanente do programa da organização e 

contribui para redução dos riscos ambientais e de saúde humana, o capitulo VII, focaliza nos 

resultados do objectivo especifico estratégico V - Desenvolvidas e fortalecidas as componentes 

institucionais e organizacionais da ama. Por ultimo, o capitulo VIII, apresenta as lições 

aprendidas e capitulo XIX, faz a conclusão e perspectivas as acções prioritárias para o ano 

2013. 
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3. Gestão sustentável de recursos naturais 

Objectivo Especifico 1: 

Recursos naturais aproveitados e explorados através de práticas sustentáveis. 

 

3.1. Resultado Esperado 1.1 

Comunidades adoptam práticas de agricultura de conservação, em parceria com (DPA, 

INIA), melhorando a produtividade salvaguardando questões de género. 

 

3.1.1. Capacitação de produtores e disseminação de técnicas e princípios da 

agricultura de conservação e agro – ecologia. 

 

As capacitações foram direccionadas para 

disseminação de técnicas e princípios de cobertura 

morta, abertura de covachos e uso de esterco animal e 

consociação adequada de culturas alimentares, 

construção de curvas de nível, através de montagem 

de campos de demonstração de resultados (CDRs).  

 

 

 

 

 

 

Tabela Resumo 01: Resultados Atingidos na disseminação de técnicas de agricultura de conservação e 

agro – ecologia. 

 

No ano de 2012, foram capacitados pelo menos 484 membros representantes das associações 

de produtores, grupos de aprendizagem, e uniões de camponeses em habilidades na 

preparação de campos para implementação de técnicas melhoradas de produção agrícola 

através dos princípios da agricultura de conservação e sistemas agro - florestais que envolveu 

13 comunidades.  

No distrito de Montepuez, Posto administrativo de 

Mapupulo, foram apoiados 12 Grupos de Aprendizagem 

(GA), Grupos de produtores totalizando 184 beneficiários, 

dos quais 56 homens e 128 mulheres, como resultado, as 

técnicas sobre os princípios da agricultura de conservação 

foram replicados em 82 campos individuais. 

N° Código Local Unidade 

Metas da actividade Participantes  

Plano Realizada Pendente H M Total 
% 

Realização 

 

 

01 

 

 

A.1.3.1 

Montepuez Grupos 12 12 00 56 128 184 100% 

Ancuabe Grupos 20 20 00 210 90 300 100% 

Total Grupos 32 32 00 266 218 484 100% 
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O número total de beneficiários directos e indiretos assistido durante o ano foram 780, sendo 

369 correspondente a 47% mulheres e 411 equivalente a 53% de homens em 13 comunidades 

do Posto Administrativo de Mapupulo, nomeadamente Ntapata, Mputo, Merupe, Nicanda, 

Monjane, Nropa, Massasse, Tivira, Unidade, Mitale, Natite, Napalavi e Mirige em Montepuez -

Associação de Idosos. 

As associações foram apoiadas na consolidação das técnicas sobre os princípios da agricultura 

de conservação através da cobertura morta, abertura de covachos e uso de esterco animal e 

consociação adequada de culturas alimentares onde foram montados 12 Campos de 

Demonstração de Resultados (CDRs).  

Esta actividade envolveu também o Posto administrativo de Namanhumbir, onde através do 

Projecto Meios de vida Sustentáveis, dos 11 GA previstos, foram criados 16. As actividades 

abarcaram 400 beneficiários directos, destes beneficiários, 280 membros eram mulheres, 

perfazendo 70% e 120 eram homens, cobrindo uma taxa de 30%. Se incluirmos os anteriores 

484, estamos a falar de pelo menos 884 camponeses assistidos directamente durante o ano de 

2012. 

 

A promoção de práticas de agricultura de 

conservação nas comunidades, foram 

acompanhados de ensaios dos Sistemas 

Agroflorestais (SAFs).  

 

Neste sentido, das espécies plantadas durante a 

campanha 2011 – 2012, foram apuradas os 

dados reais de sobrevivência, através da 

avaliação do nível de adaptação das espécies e 

identificação das causas de mortalidade. 

 

 

 

Tabela Resumo 02: :Grupos beneficiários de SAFs e percentagem sobrevivência das espécies plantadas 

Nome da Aldeia 
N° de 

Beneficiários 
Plantação 

Inicial 
Plantas 
Mortas 

Plantas 
Vivas 

Media 
Sobre/V 

2012 

Área 
plantada 

(ha) 

1. Campine 9 3155 834 2321 66 1,3 

2. Nnaua 3 1365 463 902 66 0,6 

3. Nacaca 7 2110 825 1285 71 0,9 

4. Mahera 4 633 401 232 49 0,3 

5. Nacuale 11 2110 1730 380 23 0,9 

6. Nanjua 11 4104 3131 973 44 1,7 

7. Mecocora 10 2120 204 1916 92 0,9 

8. Nacololo 4 840 162 678 84 0,3 

9. Ntele 9 2170 1180 990 49 0,9 

10. Natove 11 2254 1809 445 27 0,9 

11. Mbonge 10 1800 1690 110 8 0,7 

12. Megarruma 1 1539 131 1408 92 0,6 

13. Cahora Bassa 13 3346 829 2517 72 1,4 

14. Nannona 17 3858 842 3016 65 1,6 

Total 120 26884 14231 17173 58 12,7 
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A tabela resumo 02, mostra que nas catorze comunidades, onde a organização esta a insaiar o 

SAF, foram beneficiados 120 camponeses, com pelo menos 26.884 plantas, destas, 14.233, 

correspondente a pelo menos 40%, não sobreviveram nos campos. Esta taxa de mortalidade 

elevada, foi mais critica nos últimos três meses do ano devido o decrescimo da conservação de 

humidade nos solos, ataque de pragas (muchen), contudo a falta de humidade foi a principal 

causas de mortalidade especialmente nos campos estabelecido no fim da campanha, há 

indicadores que ditam que a percentagem de sobrevivência pode baixar mais até a época 

chuvosa. 

 

Os dados de monitoria mostram  que foram 

supervisados 120 campos de SAFs com as 

seguintes percentagem média trimestral de 

sobrevivencia, 58% e 44% para campos de 

florestas comunitárias. Em algumas florestas 

nativas verificou-se uma morte completa das 

mudas devidos as queimadas descontroladas 

que se verifica nas florestas. 

 

 

 

3.1.2. Treinamento de produtores e grupo de camponeses em técnicas de 

produção e conservação das sementes (pós-colheita). 

 

A “ama” esta a desenvolver actividades de segurança alimentar e agro-negócios nos distritos 

de Montepuez, Posto administrativo de Metoro e Ancuabe-sede. As acções da organização 

neste distrito abarcam indiretamente 550 agregados famílias. Os beneficiários diretos são 110 

membros de associações, grupos de produtores e produtores individuais. As actividades 

estiveram concentradas 

 

Tabela Resumo 03: Resultados Atingidos no treinamento das associações em técnicas de produção de 

semente e pós-colheita 

 

No ano em referência, a organização programou melhorar as capacidades de 158 produtores 

em produção, comercialização e certificação de sementes, como resultados foram capacitados 

                                                      
2
 A categória de produtores, aqui integra, camponeses individuais, associações, uniões e Comités de 

Desenvolvimento Comunitários (CDCs) envolvidos na gestão de bancos de sementes.  

N° Actividades Planificadas Local Unidade 
Metas da actividade Participantes  

Plano Real. Penden H M Total % Real. 

01 

 

 

Capacitação na produção de 

semente (30% de mulheres) 

Ancuabe Produtores
2
 158 104 54 116 78 194 70% 

Ancuabe Mulheres 30% 40% 00 60% 40% 100% 40% 

02 
Associações envolvidas na 

produção de sementes 
Ancuabe Produtores 11 11 00 98 58 156 100% 

03 
Treinamento em conservação 

da produção de sementes 
Ancuabe Promotores 40 42 00 29 12 42 105% 

04 
Replicas realizadas por 

multiplicadores 
Ancuabe 

Silos 

Celeiros 
50 37 75% 11 08 17 45% 

05 Total 209 157 54 254 156 409 72% 
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104 camponeses o equivalente a 70% de realização, onde 40% foram mulheres. Este processo 

envolveu 11 associações, 156 beneficiários e destes 98 são homens e 58 são mulheres.  

Para conservação de sementes, foram capacitados 42 beneficiários, o que representa 2% 

acima do planificado e até ao momento da elaboração deste relatório, as réplicas estavam em 

curso e pelo menos haviam sido construídos 37 silos e celeiros.  

 

Nesta campanha, foram registadas um total de 

quatro (04) Uniões de associações, cinco (5) CDCs 

e (03) produtores individuais que estiveram 

envolvidas no processo de produção de semente, 

as quantidades das culturas de rendimento são as 

seguintes: (4.000) quilogramas de milho e (2.200) 

quilos de Feijão.  

 

Para as culturas de rendimento foram registadas 

(580) quilos de amendoim e (80) de gergelim. Na 

componente de produção de comida ao nível dos 

CDCs foram arroladas (2.400) quilogramas de milho, (1.500) de feijão em cinco 05 CDCs. 

Totalizando 6.200 quilos de milho, (3.700) de feijão, (660) de amendoim em 4 uniões de 

associações e 5 CDCs.  

 

Como forma de melhorar a coordenação e interação entre os actores envolvidos no processo 

de produção e comercialização de semente, a “ama” promoveu a criação do Grupo Distrital de 

Sementes e neste ano foram realizados três (03) encontros. O evento contou com participação 

de representante da localidade de Nanjua, autoridades comunitárias, um dos assuntos 

abordados foi a evolução dos preços de venda de semente em comparação com o grão na 

ordem 28% de 7,00 para 25,00 meticais e apresentação de uma nova Extensionista do SDAE 

que faz parte da equipe de Ponto Focal passando a ser dois no Distrito. 

 

 

3.1.3. Selecção e certificação de campos de produção de sementes nas 

comunidades de intervenção. 

Aqui foram promovidas capacitações para 

associações de produtores em associativismo e 

activismo e apoiadas uniões fóruns na coordenação 

com provedores de serviços e insumos para o 

estabelecimento de campos de semente e facilitação 

na negociação de contratos, com instituições de micro 

- crédito existentes para o acesso ao financiamento 
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Tabela Resumo 04: Resultados atingidos na selecção e certificação de campos de produção de 

sementes nas comunidades: 

N⁰ Associação 
 

Aldeia 

 

Cultura certificada 

N⁰ de 

beneficiários 
 

Total 
H M 

01 Orera Giote Milho - PAN 67 Feijão IT-18 08 12 20 

02 Força da Mudança Ntele Amendoim e Feijão 06 10 16 

03 Dar vida Nanona Feijão-IT16 e Amendoim Nametil 06 10 16 

04 Maria Guebuza Namiongolo Milho – PAN 67 06 06 12 

05 Futuro Melhor Mahera Feijão – IT- 18 07 07 14 

06 Total 33 45 78 

 

 

3.1.4. Comentários e Efeito da Actividade Selecção e certificação de campos de 

produção de sementes nas comunidades de intervenção. 

No Distrito de Ancuabe pela primeira vez em 2012 foram atribuídas cartas tecnológicas a 3 

associações que receberam 6 certificados de qualidade de semente de milho e feijão trata-se 

das associações Orera da comunidade de Giote, Força de Mudança da comunidade de Ntele e 

Maria da Luz Guebuza da aldeia de Namiongolo, resultado da campanha anterior 2011 – 2012 

e para a presente campanha 2012 - 2013 foram seleccionados 22 campos preliminares para 

produção de semente que serão submetidos a inspecção pelo IIAM. 

 

As associações abrangidas conseguiram seguir as regras de produção de semente certificada, 

mas destas somente a associação Orera de Giote é que conseguiu produzir um volume para 

comercialização tendo vendido uma parte da sua semente 500 quilos de milho a 25,00 meticais 

e 75 quilos de feijão Nhemba IT- 16 a 30,00 meticais, as outras associações não produziram o 

suficiente para comercialização. 

 

 

Tabela Resumo 05: Resultados atingidos - concessão de contratos para provisão de sementes, 

microcréditos e assistência técnica as associações. 

 

Apesar dos esforços evidenciados pela organização em parceria com a HSI a área de 

coordenação entre as uniões de associações e provedores de serviços, ainda continua muito 

deficiente requerendo uma estratégia para melhorar parceria entre as partes. Actualmente em 

Ancuabe existem um provedor de insumos agrícolas básicos FDC (loja agrária) baseada em 

N Indicadores de metas 
Metas da actividade Beneficiários % 

Plano Real Pend H M Total Real 

1 

N⁰ de contratos estabelecidos para provisão 

de sementes 
01 06 00 49 43 92 600% 

N⁰ de contratos estabelecidos para provisão 

de fertilizantes / pesticidas 
02 04 00 31 30 61 200% 

N⁰ de contratos estabelecidos para provisão 

de micro – crédito 
04 02 02 15 19 24 50% 

N⁰ de contratos estabelecidos para provisão 

de serviços de assistência técnica 
02 00 02 - - - - 

Total 09 12 04 85 92 177  
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Nanjua mas que ainda não esta fortemente estabelecido na provisão de contratos e nem tem 

todos insumos básicos que os produtores necessitam.  

 

Em relação aos créditos Ancuabe também existe uma instituição de microcrédito, 

nomeadamente a Caixa Comunitária. Esta instituição apesar de providenciar empréstimos no 

sector agrário, os procedimentos para cesso ao crédito para associações agropecuárias é 

muito burocrático.  

 

Nos dois últimos trimestres III e IV as instituições FDC e Caixa comunitária foram convidados 

para participar nos dois encontros de grupo Distrital de Semente realizados em Setembro e 

Dezembro de 2012, para junto dos produtores apresentar funcionamento dos seus serviços em 

particular a provisão dos créditos e acompanhar as dificuldades dos pequenos produtores em 

relação aos financiamentos. Além desses serviços, existe o FDD que em algum momento as 

associações tem conseguido o financiamento deste fundo para as actividades agrícolas. 

 

Apesar das dificuldades este ano através da ama e HSI foram assinados 6 (seis) contratos de 

provisão de semente, totalizando 600 quilos de milho variedade matuba e 270 de feijão 

Nhemba variedade INIA-73. Assim como 3 (três) contrato de pesticida (herbicida) em 3 

associações, designadamente, Futuro Melhor de Mahera, 10o Congresso de Nacui e Irmãos 

unidos de Maremano correspondente aos valores de 1.350,00 900,00 e 2.250,00 meticais 

respectivamente. 

 

 

3.2. Resultado Esperado 1.2: 

Comunidades pesqueiras adoptam práticas de gestão sustentável de recursos marinhos, 

em parceria com (IDPPE, PNQ, SPP, IIP). 

 

3.2.1. Criação e capacitação de CCPs para melhorarem o desempenho 

(Desenvolvimento Organizacional e Institucional dos CCPs) 

Foram criados e capacitados 7 CCPs ao nível do Distrito de Ibo para as diferentes áreas 

geográficas, onde a ilha de Matemo, 3 (Três) especificamente no bairro de Palussanca com 

responsabilidade de fiscalização a partir de Missahola até Milamba, CCPs de Namba, e 

responsável dos bairros de Namba até Matumbi, CCPs de Muanacombo responsável pela 

fiscalização do bairro de Muanacombo até em Rieculo. 

 

Para a ilha de Quirimba, o CCP tem como área de jurisdição, do Centro de Igreja até 

Cumilamba, CCPs de Mussemuco com responsabilidade das comunidades de Nanavale até 

Paesse e por ultimo, foi criado o CCP de Quirambo por solicitação das próprias comunidades 

devido a verificação dos problemas de pesca descontrolada e exploração insustentável dos 

seus recursos. 
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Tabela resumo 06: Conselhos Comunitários de Pesca criados no Distrito de Ibo  

N° Local Unidade 
Metas da actividade Participantes 

Plano Realizada Pendente H M Total % Realização 

 
01 

Matemo – Palussanca  01 01 01 00 13 2 15 100% 

 
02 

Matemo – Muanacombo 01 01 01 00 9 6 15 100% 

03 Matemo – Namba 01 01 01 00 8 4 12 100% 

04 Quirimba  01 01 01 00 9 6 15 100% 

05 Ibo sede  01 01 01 00 9 5 14 100% 

06 Mussemuco  01 01 01 00 10 5 15 100% 

07 Total 06 06 06 00 58 28 86 100% 

 

 

3.2.2. Sensibilização dos pescadores nas comunidades sobre boas práticas e 

técnicas de pesca sustentáveis. 

Realizou-se uma média de 120 campanhas de sensibilização das comunidades pelo CCPs a 

aderirem as boas práticas de pesca, sem usar as redes mosquiteiras, as redes de arrastos, 

redes de emalhares de tamanhos menores, produtos tóxicos e o corte desordenado de mangal. 

 

Dos 7 CCPs formados pela “ama” no âmbito de 

projecto de Desenvolvimento Comunitário e Gestão 

Sustentável de Recursos Marinhos, foram 

legalizados apenas 4, designadamente Matemo em 

Palussanca, Muanacombo, Mussemuco localizado 

no lado continental do Distrito de Ibo e o CCP de 

Quirimba.  

 

A entrega dos documentos de legalização foi 

efectuada pelos órgãos máximo do Distrito, como o 

Administrador do Distrito, Director das actividades 

Económicas, responsáveis de IDPP – Instituto de 

Pesca de Pequena Escala, responsáveis do PQN, fiscais comunitários e os líderes 

comunitários.  

 

Na componente de fiscalização comunitária, os CCPs, prenderam vários pescadores que 

praticavam pesca através de artes nocivas como, uso de redes mosquiteiras, redes emalhares, 

redes de arrasto, ferros para captura de polvos, as artes foram identificadas nas zonas de 

aproveitamento comunitárias, santuários e zonas de recolha periódica. Na captura de polvo, 

um dos instrumentos sustentável que devera ser usado são laca - lacas ou melhorar paus, este 

não criam danos nos corais e nem afectam as outras variedades que o actor não esteja a 

pretender. 
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Tabela resumo 07: Resultados atingidos - Fiscalização de artes nocivas e decisões tomadas durante o 

processo  

 

 

3.2.3. Incentivar as comunidades a introduzirem zonas rotativas de pesca e 

reflorestamento de mangais para reduzir a erosão e o aumento da 

biomassa. 

Nesta actividade, criação de zonas rotativas de pesca, foram desenvolvidas várias acções ao 

nível das comunidades beneficiárias do projecto, através das acções de coordenação com 

diferentes stakeholders ao nível do Distrito ou provincial originando na criação de zonas 

rotativas de ostras, cauri e a recolha periódica na Ilha de Quirimba. 

 

Os Órgãos locais, como CCPs acompanham as actividades nas áreas de apanha de cauri, 

marcação das datas de abertura, negociar com os compradores em relação os preços de 

compra, quantidades e as comparticipações que devem pagar o Conselho Comunitários de 

Pesca, por sua vez, estes valores são canalizados na aquisição de bens, mediante as 

necessidades prioritárias discutidas ao nível local.  

 

Tabela resumo 08: Demonstração de espécies de mangal restauradas no distrito de Ibo durante o 

período 2012  

 

Uma das actividades realizadas no projecto de DCGSRM foi de restauração do mangal nas 

zonas da orla marítima dominada pela erosão costeira por causa de más prática de uso e 

aproveitamento da flora marinha para vários fins, como a construção de barcos, uso do mangal 

como combustível lenhoso, construção de residências para alem de ser explorado para fins 

comerciais.  

 

Como forma de minimizar esta problemática, uma vez que o mangal desempenha um papel 

muito importante para as comunidades bióticas marinhas, foram formados 3 grupos de turma 

ambiente ao nível do Distrito de Ibo, sendo 1 em Mussemuco, 1 em Quirimba e Ibo. Os grupos 

em coordenação CCPs, líderes comunitários realizaram acções para a defesa do ambiente 

através de acções concretas de restauração de mangal.  

N° Tipo de artes nocivas  Total Áreas de jurisdição Decisão tomada  

01 Redes mosquiteiros  37 
Zonas de 

aproveitamento  

Pagamento de multas pelos 

responsáveis. 

02 Redes de emalhares 08 
Santuário e zona de 

recolha periódica. 
 

03 
Redes de arrasto de 

nylon 
03  

Retirado nas redes de 

pesca e autorizadas 

04 
Ferro para a captura de 

polvo 
       04 

Zonas de 

aproveitamento  

Atribuição de multa e 

destruição do material  

Nº Nome científico Plantadas  Sobreviventes  Murchas 

01  Sonneratia alba 1800 611 1189 

03  Ceriops tagal 541 211 330 

04  Avicennia marina 670 209 461 

05  Rhiphora mucronata 3121 1500 1621 

06 Total 6132 2531 3601 
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Os CCPs como órgão indicado pela comunidade, 

sensibiliza aos beneficiários a plantar a 

variedade dominante na zona, antes do seu 

corte. Este mecanismo de plantio de mangal nas 

áreas onde a comunidades pretende o cortar, e 

aderido paulatinamente.  

 

A comunidade reconhece o contributo do mangal 

para o ciclo de vida das espécies marinhas 

baseando-se neste contexto a comunidade de Mussemuco delimitou uma parcela 4 hectares 

da floresta marinha como forma de conservação e reprodução de recursos marinhos e como 

uma forma de evitar a invasão os apicultores locais montaram o seu apiário. 

 

Um dos casos mais difícil para restauração das áreas abrangidas pela erosão costeira, 

relaciona-se com a alteração do perfil do solo através de movimentos sedimentares das águas 

oceânicas que exercem um pulsar arrastando a camada superficial da terra e deixando a rocha 

mãe na área superficial. Esta situação, faz com que a reposição do mangal não resista 

(assegurar) ao solo e dificilmente pode-se fixar, a outra questão a mencionar é dos predadores 

que são os filos que prendem as folhas das plantas inibindo o processo de fotossíntese. 

 

Outra questão que cria dificuldade para o crescimento 

do mangal é o gado bovino e que nas mares mortas 

invade a orla e marítima a procura da vegetação para 

a sobrevivência. Neste caso, das 7 (sete) variedades 

de mangal existentes no Parque Nacional das 

Quirimbas, a mencionar a Xillocarpus garnatumm, 

Ceriops tagal, Sonneratia alba, Rhizophora 

mucronata, Pennpis acidula e a avicennia marina é 

uma das variedade atacadas por gado bovino 

constantemente para além da Rhizophora mucronata 

que desempenha uma função importante na 

composição do solo através das folhas e pelo seu poder de raízes pneumatóforas que defende 

a destruição de solo. 
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3.2.4. Capacitação de pescadores sobre práticas de processamento do pescado 

e (Desenvolvimento Institucional dos CCPs). 

 
Na capacitação das comunidades em matéria de 

processamento de pescado, foram capacitados 

50 membros oriundos de diferentes áreas 

geográficas tendo sido capacitado 10 em 

Matemo, 10 em Mussemuco, 10 em Quirimba e 

20 no Ibo-sede e Quirambo em novas técnicas de 

processamento de pescado (Salmoura e pilha 

seca) olhando para o processo da secagem e 

salvação. 

 

 

3.2.5. Comentários e efeito das actividades: Capacitação dos pescadores e 

processadores sobre boas práticas de processamento do pescado 

O facto de as comunidades possuírem conhecimentos limitados em relação a matéria de 

processamento de pescado, tratam-no de maneira não recomendada e que afecta a parte 

higiénica dos consumidores e ao processador em termo económico.  

A conservação do pescado é um dos elementos chave para garantir a demanda do produto. 

Isto é, um produto bem conservado e tratado higienicamente tem mais aceitação no mercado.  

 

Foram capacitação os membros de CCPs (Conselhos Comunitário de Pesca) em diferentes 

matérias, pelo Instituto de Pesca de Pequena Escala, PNQ, WWF e ama. As matérias dadas 

estão relacionadas com a monitoria e fiscalização das áreas de aproveitamento comunitário e 

as zonas de santuários e análise das espécies raras, espécies em extinção e as possíveis 

soluções, a capacitação beneficiou 22 membros, sendo 8 mulheres e 14 homens.  

 

 

3.2.6. Comentário e afeitos da actividade: Treinamento dos CCPs para melhorar o 

desempenho (Desenvolvimento Institucional). 

Uma das questões colocados na capacitação dos 

membros de CCPs esta relacionado com a 

sustentabilidade das artes usadas pelos 

pescadores em relação os recursos pesqueiros, 

um mapa tendencial desenhado pelos membros 

presentes na capacitação em análise da situação 

das capturas dos recurso marinhos, demonstrou 

que há uma tendência de extinção, 

especificamente nos bivalves e as conchas 

(macaza, cauri e ostras) e como forma de 

solucionar esta inquietação a comunidade de Quirimba propôs o estabelecimento de zona 

periódica de recolha cauri e penshell. O Gráfico a seguir evidencia esta situação. 
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A metodologia de zonas rotativa de colheita de bivalves não se realiza apenas na ilha de 

Quirimba, também as outras comunidades dentro do Parque Nacional das Quirimbas como o 

caso da aldeia de Mussemuco localizada no lado continental do Distrito de Ibo é considerada 

como pioneira na implementação de zonas rotativas de ostras. As áreas são demarcadas com  

base de cimento no seu interior com letras que facilitam a delimitação. 

 

As zonas rotativas criam um mecanismo de multiplicação de varias espécies que abundam 

naquela zona e também serve de refúgio de comunidades bióticas marinhas e que realizam 

spill over que aumenta as capturas diárias.  

 

 

 

 

 

3.3. Resultados Esperados 1.3: 

Comunidades rurais adoptam práticas de gestão sustentável de recursos 

florestais e faunísticos. 

 

Segundo o PE, este resultado será alcançado através das seguintes actividades - apoio na 

capacitação dos Comités de Gestão de Recursos Florestais e Faunísticos, promoção de 

florestas comunitárias nas comunidades, em parceria com o SPFFB que irão funcionar de 

reservas para gestão comunitária de recursos florestais e faunísticos. 

 

A semelhança da introdução do sistema agroflorestal, a promoção das florestas comunitárias, 

foi acompanhada da monitoria de sobrevivência de florestas comunitárias com o objectivo de 

apurar os dados reais de sobrevivência das espécies, identificação das causas de mortalidade 

das espécies e percentagem sobrevivência dos campos. 

 

  

 

 Os mapas tendência 

demonstram a 

sobrevivência de Mugil 

cephalus e Cheloniidae 

através de várias 

acções intervenção 

ligada a capacitação e 

fiscalização pelos 

CCPs, fiscais 

ajuramentados do 

PNQ, os líderes 

comunitários e o 

governo local. 
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Tabela resumo 09: Demonstração dos resultados alcançados no reflorestamento das comunidades no 

distrito de Ancuabe   

Nome da Aldeia 
N° de 

Beneficiários 
Plantação 

 Inicial 
Plantas 
Mortas 

Plantas 
Vivo 

Media  

Sobrevivencia 

Área 
plantada (há) 

1. Mbonge 01 575 340 235 41 1,0 

2. Natove 01 575 323 252 44 1,0 

3. Nnaua 01 575 247 328 57 1,0 

4. Cahora Bassa 01 400 99 301 79 0,7 

5. Megarruma 01 500 176 324 64 0,9 

6. Nimala 01 400 53 347 83 0,7 

7. Nacololo 01 575 21 554 97 01 

8. Mahera 01 364 74 290 78 01 

9. Nacuale 01 373 32 341 89 0,7 

Sub-Total 09 4.337 1.365 2.972 70 08 

1. Mecocora  01 575 169 406 00 01 

2. Nanhumane 01 575 121 454 00 01 

3. Campine 01 575 169 406 00 01 

4. Nacaca 01 575 102 473 00 01 

5. Nanona 01 575 111 464 00 0.8 

Sub-Total 05 2.875 672 2.203 00 4.8 

Total  14 7.212 3.402 8.147 45 12.8 

 

 

3.3.1. Comentário e afeitos da actividade - reflorestamento das comunidades em 

Ancuabe 

No Posto Administrativo de Metoro, foram promovidas 05 florestas comunitárias, onde das 

2.875, mudas plantadas, 672 não sobreviveram e foi apurada uma taxa de sobrevivência de 

79%, a área das 5 florestas totalizam aproximadamente 5 hectares. Para o Posto 

Administrativo de Ancuabe-sede, 09 aldeias foram abrangidas com florestas comunitárias, 

totalizando 4.337 mudas, destas 1.165 não sobreviveram e 2.972 sobreviveram com uma taxa 

de sobrevivência de aproximadamente 70%. 

 

Mais uma vez, os dados mostram que a taxa de sobrevivência foi muita baixa considerando os 

últimos 3 meses, devido por um lado, da falta de engajamento e responsabilização por parte da 

comunidade no maneio das florestas comunitárias, tratando-se de uma actividade comum e 

voluntaria, por outro lado, alguns dos membros da equipa técnica do projecto, não foram 

rigorosos no processo de acompanhamento e mobilização das comunidades sobre a 

importância de protecção das mesmas, isto, fez com que muita florestas não fossem protegidas 

contra fogo.  

 

A maior parte dos membros das comunidades pensam que os trabalhos de protecção e 

conservação das florestas são da responsabilidade do projecto e caso elas tenham alguma 

intervenção devem ser remunerados. Como se pode verificar, os dados de monitoria mostram 

que das 14 Florestas comunitárias, 05 florestas nativas foram destruídas devido as queimadas 

não descontroladas. 
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3.3.2. Capacitações para comités de gestão de recursos naturais e grupos de 

carvão 

Durante o ano, também foram realizadas capacitações aos comités de gestão de recursos 

naturais, grupos de carvão em plano de negócio, elaboração de planos de acção para os 

próximos 6 meses, realização de uma visita de estudo na cidade da Cidade de Pemba. 

 

O comité de gestão de recursos naturais de Nanune foi capacitado em elaboração do plano de 

uso de terra como objectivo de sensibilização da comunidade sobre a elaboração do plano, 

criação de comité de gestão de terra capacitar os mesmos sobres os passos necessários e 

aspectos técnicos a considerar para elaboração do plano de uso de terra. 

 

Por último foi também promovido um  treinamento sobre 

fiscalização dos recursos florestais aos novos CGRN, 

onde os seus membros foram dotados em capacidades 

para perceberem seus papeis na gestão e fiscalização 

dos recursos naturais, importância dos recursos, 

legislação sobre a Terra, Ambiente, Florestas e fauna – 

bravia e mecanismos de canalização dos 20 % da taxa 

de exploração florestal (Diploma Ministerial 93/2005). 

 

 

 

Tabela Resumo 10 - Capacitações para os comités de gestão de recursos naturais e grupos de carvão 

 

 

3.3.3. Comentários da actividade - treinamento dos CGRN e CGT em plano de 

negócio, legislação florestal eleição dos membros 

 

A formação em gestão de negócio foi importante na medida em que os grupos carvoeiros não 

tinham conhecimentos de elaboração de plano de negócio, produção e venda de carvão duma 

forma coordenada, foi um exercício que despertou atenção na criação de fonte de rendimento 

sustentável. 

 

A visita de estudo de mercado facilitou a associação na identificação de compradores de 

carvão em grandes quantidades, informações do mercado (preços) e compreender as 

dinâmicas e complexidades no processo de licenciamento da actividade de produção de 

N° Tipo de capacitação Local 

Metas da actividade Participantes 

Plano Real Pend H M Total 
% 

Realização 

01 
Plano de Negocio e 
Gestão Financeira. 

Nimala 01 01 00 10 00 10 100% 

02 
Estudo de mercado para 
venda de carvão vegetal 

Pemba 01 01 00 10 00 10 100% 

03 
Elaboração do plano de 
uso de terra                                           

Metoro 01 01 00 20 04 24 100% 

04 
Fiscalização dos recursos 
florestais 

Metoro 01 01 00 26 06 32 100% 

05 Total  04 04 00 56 10 76 100% 
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carvão. A equipa técnica do projecto vai apoiar a associação no processo de obtenção de 

licença de exploração de carvão em ano 2013. 

 

Como resultado da formação e estudo de 

mercado, o grupo elaborou um plano de Negócios 

de produção e venda de carvão. O plano foi 

submetido ao Posto Administrativo de Metoro para 

angariação do fundo no âmbito de 7 milhões 

(FDD) no valor de 38.870,00 MT, valor que ainda 

não foi desembolsado. 

 

Os membros do Comité de Gestão de Terra 

(CGT), tem a responsabilidade de apoiar a equipe 

técnica na elaboração do plano de uso de terra 

fornecendo várias informações sócio - culturais da aldeia e sensibilizar a comunidade sobre a 

importância do plano de uso de terra na gestão dos recursos naturais. Os membros eleitos 

para o CGT foram de consenso de membros das comunidades presente no encontro, dentro os 

quais foram  eleitos 17 Membros (16 Homens e 1 Mulheres)  

 

Os participantes mostraram se satisfeitos, pois que conseguiram entender que o processo de 

fiscalização é o papel dos agentes de fiscalização comunitária e sua ligação com os serviços 

de fiscalização da DPA, assumiram que vão partilhar os conhecimentos com os membros 

CGRN e comunidade em geral. 

 

Os participantes do encontro saíram com conhecimentos, habilidades para operacionalizar o 

CGCRN dentro da comunidade, sobretudo acções de fiscalização, observando as condições 

legais, administrativas. Através dos CGRN as comunidades já começam a exigir a legalidade 

na exploração dos recursos florestais. Várias denúncias foram feitas pelos membros sobre 

casos de exploração ilegal nas comunidades de Nacuale, Mecocora, Namacuili, Minheuene.  

 

 

3.3.4. Delimitação de terras comunitárias (Distrito de Ancuabe - Comunidade de 

Nacuei). 

 

Dando seguimento os processo de delimitação de terras 

comunitárias iniciadas em 2010, o ano de 2012 foi 

focalizado na comunidade de de Nacuei onde foram 

seguidos os seguintes processos: sensibilização e 

divulgação sobre delimitação da aldeia de Nacuei junto dos 

membros das comunidades vizinhas; Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), Linha Historial e instalação de corpo 

representativo das comunidades. 
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3.3.5. Comentários da actividade - Delimitação de Terras Comunitárias Ancuabe - 

Comunidade de Nacuei). 

Foram realizados com sucesso com a participação activa dos membros das comunidades 

envolvidas, segundo a tabela dos resultados alcançados. Durante os encontros de 

sensibilização houve uma boa interacção entre a equipe técnica e as comunidades 

representada com os diferentes grupos sociais (Homens, Mulheres e Jovens). Assim, foram 

criadas condições para estabelecimento dos limites da aldeia de Nacuei e os membros das 

comunidades vizinhas estão motivados para participarem no processo de georeferenciamento 

(estabelecimento de esboço). 

 

Tabela Resumo 11 - Delimitação de terras comunitárias (Distrito de Ancuabe - Comunidade de Nacuei). 

 

 

N° Actividades Planificadas Local Unidade 

Metas da actividade Participantes 

Plano Real Pend H M T 
% 

Real. 

 

Sensibilização para 

delimitacao da comunidades. 

Nacuei, 
Salawe, 
Nangume, 
Natocuo, 
Muaguide, 
Miriangone. 

Membro
s da 
aldeia 

06 06 00 184 45 229 100% 

Diagnostico participativo. DRP Nacuei 01 01 00 68 16 86 100% 

Linha historial. Linha historial Nacuei 01 01 00 30 16 46 100% 

Restituição da informação. Restituição Nacuei 01 01 00 34 08 42 100% 

Total 09 09 00 316 85 403 100% 
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4. Boa governação, comunicação e advocacia 

Objectivo Específico 2: 

Política públicas ligados as diferentes áreas de intervenção da organização 

aplicado eficazmente pelos diferentes actores através de monitoria e advocacia; 
 

4.1. Resultado esperado 2.1: 

Redes de OCBs estabelecidas, com conhecimento sobre a Legislação pesqueira, 

recursos marinhos,  florestal e faunística, Terra, Ambiente, Petróleo e gás. 

 

Em termos de estabelecimento de redes de Organizações Comunitárias de Base (OCBs) e da 

Sociedade Civil, as actividades da organização, estiveram focalizadas na criação de uniões de 

associações de camponeses, grupos de sementes, no que concerne a área de segurança 

alimentar baseada na agricultura de conservação. 

 

Na componente de gestão de recursos naturais, concretamente recursos marinhos e florestais, 

também foram criados Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN), Conselhos 

Comunitários de Pesca (CCP) e Conselho de Gestao Participativa (COGPES). Por último a 

organização também concentrou esforços na dinamização dos Grupos Temáticos de Recursos 

Naturais e Ambiente e Governação Local ao nível da província de Cabo Delgado. 

 

Este resultado seria alcançado através do treinamento e legalização dos membros das uniões 

de camponeses, comités de gestão de recursos naturais e Conselhos comunitários de pesca 

em diferentes matérias. Assim, no distrito de Ancuabe, a ama criou e capacitou pelo menos 

sete 07 uniões de camponeses, um (01) grupo de sementes ao nível distrital. 

 

Tabela Resumo 12 - Resultados atingidos no estabelecimento de grupos de sementes e associações de 

produtores 

 

Nota-se o surgimento de novas associações agropecuárias nas comunidades rurais que 

merecem apoio na aplicação do Decreto-Lei 2/2006 de 3 de Maio que permite as associações 

a serem legalizadas a nível local a partir dos postos administrativos, estes grupos de 

camponeses juntam-se e formam associações de forma a garantirem maior acesso a créditos, 

assistência técnica entre outros benefícios.  

 

Em termos de treinamentos foram realizados, sete (7) treinamentos para associações de 

produtores e um (1) treinamento para Uniões de associações virados aos órgãos sociais nos 

N⁰ Indicadores propostos 
Metas da atividade Participantes % 

Plano Real. Pend H M T Real 

03 
Número de encontros realizados pelos grupos 

de semente nas nove (9) micro regiões   
03 03 00 53 16 69 100 

05 
% de mulheres membros do  grupo distrital de 

semente. 
08 06 00 - - 06 75 

7 
Número de uniões de associações com sistema 

de controlo da produção e comercialização. 
4 5 00 43 19 62 125 

07 
Número de uniões de associações de produtores 
assistidos na produção de culturas de 
rendimento 

5 5 00 43 19 62 100 
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módulos (organização associativa, Dinâmica de grupos e Liderança e legalização associativa), 

este abrangeu também matérias relacionadas com conceitos de grupo / associação, Princípios 

associativos, estrutura e funcionamento da associação, legalização da associação liderança 

dos órgãos sociais. 

 

Foram elaborados 15 planos de produção para campanha agrícola 2012/2013 com 74 

hectares, sendo 57 de culturas alimentares e 17 hectares de culturas de rendimento. As 

machambas em bloco, foi a aposta nesta campanha, visto que o processo facilita assistência e 

acompanhamento das operações. 

 

Tabela Resumo 13 - Capacitação e legalização das uniões de produtores no distrito de Ancuabe 

 

Na área de gestão de recursos florestais foram criados, mais quatro novos CGRN em quatro 

comunidades do distrito de Ancuabe e capacitados em seus papéis e responsabilidades, 

legislação de florestas e fauna bravia, as comunidades abrangidas foram Ntele, Minheune, 

Napete e Megarruma.  

 

Tabela Resumo 14 - Resultados Atingidos na criacao de comites de gestao de recursos naturais nas 

comunidades 

 

No primeiro objectivo especifico, foi mencionado que na área de recursos marinhos a 

organização criou e capacitou 7 CCPs ao nível do Distrito de Ibo para as diferentes áreas 

geográficas, onde a ilha de Matemo, 3 (Três) especificamente no bairro de Palussanca com 

responsabilidade de fiscalização a partir de Missahola até Milamba, CCPs de Namba, e 

responsável dos bairros de Namba até Matumbi, CCPs de Muanacombo responsável pela 

fiscalização do bairro de Muanacombo até em Rieculo. 

 

Para o caso do distrito de Montepuez, dos 2 comités de gestão de recursos naturais previstos, 

foram criados 4 comités nas comunidades de Namanhumbir, Nacimoja, Nseue e Napaco, o que 

corresponde a mais de 100%. Os comités das quatro comunidades receberam uma formação 

em lei de terra e florestas e fauna bravia.  

 

N⁰ 
Indicadores 

Metas da atividade Participantes % 

Plano Real. Pend H M T Real 

Número de membros treinados em matérias 
do associativismo  

200 156 56 98 58 156 80% 

01 
Número de associações avaliadas sobre 
sustentabilidade. 

18 17 00 138 121 259 94,5 

02 
Número de uniões envolvidas na troca de 
experiencia a Nampula 

02 02 02 1 1- -2 100 

03 Número de associações legalizadas 10 08 02 43 28 71 50 

04 Número de uniões/fóruns legalizados 04 0 04 - - - 0 

N° Actividades Planificadas Local Unidad 

Metas da actividade Participantes 

Plano Real Pend. H M T 
% 

Realização 

01 Criação de CGRN 

Ntele CGRN 01 01 00 14 05 19 100% 

Minheuene CGRN 01 01 00 17 03 20 100% 

Napete CGRN 01 00 01 00 00 00 00% 

Megarruma CGRN 01 01 00 14 06 20 100% 

02 Total   04 03 01 45 14 59 75% 
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4.1.1. Comentários e efeito da actividade – criação dos (CGRN), (CCP) e 

Conselho de Gestão Participativa (COGPES) 

De um modo geral os comités de gestão de recursos naturais já começam a exigir os 

benefícios, provenientes da exploração recursos naturais aos vários intervenientes no processo 

de exploração de recursos comunitários (exigência de licenças de exploração de recursos 

naturais).  

 

Estes, incluindo os CCPs estao também a assumir um papel activo na fiscalização e denuncia 

de casos de exploração ilegal dos recursos florestais nas comunidades e os CCPs 

principalmente do distrito de Ibo, ilha de Quirimba desenvolveu um trabalho considerável na 

detenção e apreensão de artes nocivas a pesca como redes mosquiteiras, redes de malha fina 

e de sacos. 

 

Pelo menos 35 Membros dos CGCRN participaram nas primeiras capacitações sobre o Modulo 

de “Gestão de Recursos Naturais”, realizada na vila sede de Namanhumbir, Distrito de 

Montepuez, Província de Cabo Delgado, no período de 26 a 28 de Abril de 2012. Esta etapa 

teve como objectivo assegurar que os líderes e Membros dos Comites sejam capacitados para 

criarem ou fortalecerem um Comité de Gestão de Recursos Naturais como subcomité do CDC 

que promove a gestão participativa e sustentável de recursos naturais e gere as receitas 

provenientes de 20% de taxas de licenciamento florestal. 

 

Tendo em consideração os objectivos propostos para a 

capacitação, que consistia em gerar conhecimento mais 

aprofundados sobre a questão dos recursos naturais, o 

direito de Uso e Aproveitamento da Terra e canalização de 

20 % da taxa de exploração florestal para as comunidades, 

de modo que os Participantes provenientes dos CDC’s, 

CGCRN possa realizar trabalho mais incisivo nesta matéria, 

e em consequência melhorar a qualidade dos programas e 

impactos das acções de Maneio Comunitário de Recursos 

Naturais em prol de melhoria do meio ambiente, segurança alimentar e meios de vidas 

sustentáveis, foram plenamente concretizados. 

 

Por fim, no âmbito da capacitação, julga-se ter contribuído significativamente para o 

desenvolvimento de competências necessárias aos membros das Comunidades locais 

poderem ter o conhecimento e a competência para melhorar os actuais cenários de exploração 

de recursos naturais nas suas comunidades e a demanda dos 20% provenientes da exploração 

florestal perpetuada pelos madeireiros. 
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4.2. Resultado Esperado 2.2: 

ama, redes províncias de OSC províncias e distritais com capacidades e 

engajadas em monitoria e advocacia de políticas públicas. 

 

Segundo, o plano estratégico da organização, a advocacia de politicas publicas das áreas 

temáticas de intervenção da ama foi definida como área transversal, a organização assumiu 

que pretende não somente, focalizar as suas acções na implementação de projectos, mas 

também, através das suas intervenções produzir modelos de referencia para influenciar melhor 

implementação das politicas e programas do governo e sector privado em beneficio das 

comunidades. 

 

Assim, assumindo que a organização trabalhou durante os anos anteriores como provedor de 

serviços, deve concentrar esforços nos primeiros dois anos em acções de fortalecimento das 

capacidades dos seus colaboradores e membros em abordagens de advocacia baseada em 

evidências e Abordagem Baseada em Direitos (ABD). 

 

Assumindo que o actual contexto politica não abre espaços 

para uma postura de diálogo entre os principais 

intervenientes e partindo do pressuposto de que juntos se 

pode alcançar melhores resultados, as acções de 

fortalecimento institucional em modelos de advocacia 

seriam também extensivos ao fórum provincial, redes e 

grupos temáticos das OSC, incluindo matérias de papel, 

dinâmicas e funcionamentos das redes de OSC. 

 

Estrategicamente, para o ano de 2012 seriam também desenvolvidas pequenas actividades de 

monitoria e advocacia de políticas públicas, na perspectiva de aprender fazendo, 

aperfeiçoamento de modelos e sistemas e desenvolvimento de propostas de financiamento de 

novos projectos com orientação para advocacia. 

 

Neste sentido, no primeiro trimestre do ano 2012, a organização promoveu uma capacitação 

para seus funcionários, concretamente oficiais e coordenadores de projectos e membros em 

conceitos básicos de monitoria e advocacia, Abordagem Baseada em Direitos. No inicio do 

encontro, o Coordenador Executivo explicou aos participantes em que medida a advocacia se 

integrava na estratégia da organização e foram recomendados que o desafio estava em iniciar 

e introduzir pequenas acções de advocacia nos projectos em curso, concretamente, SAAN e 

EAE e HSPNQ. 

 

Em termos de trabalhos com grupos temáticos e redes de 

organizações da sociedade civil, a organização iniciou 

acções visando a dinamização do Grupo Temático de 

Recursos Naturais e Ambiente (GTRNA) do FOCADE, 

para esse feito promoveu um workshop de sistematizar 

aas acções estratégicas do plano de acção do grupo para 

o ano de 2012 com os seguintes objectivos com 

financiamento da iTC. 
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 Clarificar e identificar um problema específico na área de recursos naturais que o grupo 

pretende agir ou efectuar mudanças; 

 Propor uma visão, missão, objectivos gerais e específicos para o grupo temático de 

recursos naturais e ambiente; 

 Clarificar as áreas geográficas, o âmbito de intervenção e as mudanças que o grupo 

pretende efectuar no concernente aos recursos naturais; 

 Rever e clarificar as actividades a serem desenvolvidas pelos membros do grupo 

temático de recursos naturais para o ano corrente. 

 

Nesta perspectiva, o grupo temático, através da árvore de problema, conseguiu, não só, 

identificar um problema da área de recursos naturais e ambiente para a província de Cabo 

delgado, como também, clarificar as suas causas e respectivas consequências. Através da 

árvore de soluções, foi também possível traduzir o problema, causas e efeitos em soluções. 

 

Um outro aspecto de realce é o facto das 

organizações membros do grupo temático de 

recursos naturais e ambiente terem definido e 

discutido ideias que lhes permitem ter uma visão e 

missão harmonizada que reflecte o tipo de mudança 

que o grupo pretende criar no que concerne as 

questões de recursos naturais e ambiente, mais do 

que isso, o grupo especificou também o foco e as 

áreas temáticas prioritárias de intervenção. 

 

Contudo, o mérito deste trabalho, residiu no facto de, desde o surgimento do fórum, o grupo 

temático de recursos naturais e ambiente ter concordado e harmonizado num documento único 

uma visão e missão que reflecte as espectativas e anseios de todos os seus membros. Não 

menos importante, é o facto de pela ferramenta usada, árvore de problema e soluções, terem-

se criado as condições para que seja elaborado um instrumento de orientação estratégica do 

grupo para os próximos anos.    

 

No mês de Dezembro de 2012, o grupo temático, promoveu uma segunda capacitação aos 

seus membros em “dinâmicas de redes, monitoria e advocacia da legislação mineira e 

hidrocarbonetos de Moçambique”, pretendia-se com o evento de um modo geral aumentar as 

competências e habilidades dos membros do grupo temático de recursos naturais e ambiente 

para condução de acções de monitoria e advocacia das políticas públicas e especificamente. 

 

 Melhorar a coordenação, interacção e dinâmicas das organizações membros do grupo 
temático de recursos naturais e ambiente; 

 Dotar os membros do grupo temático de ferramentas de monitoria e advocacia de 
políticas públicas e actividades da área de recursos minerais e hidrocarbonetos (gás e 
petróleo); 

 Discutir sobre o quadro legal moçambicano e outros mecanismos internacionais que 
regulam as actividades de mineração e hidrocarbonetos; 
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Participaram na capacitação 29 participantes com destaque para os membros do grupo 

temático de recursos naturais residentes na cidade de Pemba3, representantes dos Comités de 

Gestão de Recursos Naturais, Conselhos Comunitários de Pesca, Comités de 

Desenvolvimento Comunitários e associações mineras, abrangendo seis (06) distritos. 

 

Dos distritos seleccionados, Palma e Mocimboa da praia, são costeiros e encontram-se na 

região norte da província de Cabo Delgado, neste momento são alvos de pesquisas de 

hidrocarbonetos pela ANADARKO e ENI e esta provado a existência de grandes quantidades 

de gás liquefeito. 

Dos 27 participantes previstos estiveram presentes pelo 

menos 29, mais 7% do previsto, todos os grupos 

previstos esteve presentes com a excepção de Pemba 

onde dos 10 membros previstos estiveram somente 08, 

o correspondente a 80% de participação, esperava-se 

também ter a participação de 03 pessoas singulares 

mas somente estiveram presentes 02. 

 

As ausências deveram-se ao facto de a maior parte dos 

participantes já terem suas férias programadas, temos 

que lembrar que o grupo temático preferia que esta capacitação fosse realizada no ano de 

2013. Em termos de género, dos 29 participantes somente 04 eram mulheres o correspondente 

a uma participação de 14%. 

 

 Tabela 15: Descrição geral da situação da participação na capacitação em dinâmicas de redes 

Descrição dos grupos Convidados Presentes % Ausentes % 

Membros do CGRN/CCPs/CDA de Palma 02 02 100% 00 0% 

Membros dos CGRN/CCPs/CDA de Mocimboa 02 02 100% 00 0% 

Organizações membros CGRNA de Pemba 10 08 80% 02 20% 

Pessoas singulares CGRNA de Pemba 03 02 67% 01 33% 

Membros dos CGRN/CDCs de Chiure (Mazeze) 02 02 100% 00 0% 

Membros dos CGRN/CDCs de Ancuabe (Natocua) 02 02 100% 00 0% 

Membros dos CGRN/CDCs de Montepuez 04 09 225% 00 0% 

Membros de associações mineiras de Montepuez 02 02 100% 00 0% 

Total 27 29 107% 03 53% 

 
Finalizado o treinamento, os participantes fizeram avaliação da formação e os critérios da 

avaliação foram; a facilitação, relevância dos assuntos, alcance dos objectivos e logística. Os 

resultados mostram que em média 77% dos participantes disseram que estavam muito 

satisfeitos com todos os critérios definidos e a maior satisfação foi para facilitação com 93%, 

seguida da relevância dos conteúdos 72% e alcance dos objectivos 66%. 

                                                      
3
 (“ama”, HSI, KULIMA, CCM, ADEL, UPC, UCM, UNILURIO, WWF MOZ, JORNAL HORIZONTE, AGHAKHAN, 

CASA DO POVO, AMMCJ), totalizando nove (08) organizações, esta também reservado mais dois lugares para 

alguma pessoas singulares que participam das actividades do grupo.  
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Tabela 16: Critérios e resultados da avaliação da capacitação dos membros do Grupo Temático de 

Recursos Naturais e Ambiente 

Mapa de avaliacao 

Nº Aspectos de avaliação 
Muito 

Contente 
% 

Pouco 
Contente 

% Triste % 

1  Facilitação 27 93% 3 7% 0 0% 

2  Relevância dos assuntos 21 72% 4 13% 0 0% 

3  Alcance dos objectos 19 66% 5 17% 0 0% 

4  Logistica 22 75% 6 25% 4 14% 

5 Total 29 77% 4.5 16% 1.0 0.04 

 
Os conteúdos abordados durante a capacitação, criaram as bases para que os membros do 

grupo temático melhorem a coordenação, interacção e dinâmicas entre as organizações 

membros, estejam dotados de ferramentas de monitoria e advocacia de políticas públicas e 

actividades da área de recursos minerais e hidrocarbonetos (gás e petróleo) e se familiarizem 

com o quadro legal moçambicano e outros mecanismos internacionais que regulam as 

actividades de mineração e hidrocarbonetos.  

 

Foi convicção geral dos participantes e a equipa de facilitação que a formação foi coroada de 

êxito, na medida em que os participantes saíram da sala com conhecimentos sobre seus 

papéis e responsabilidades no âmbito do grupo temático e com clareza sobre o que deve ser 

feito para influenciar os processos políticos e fazer face os problemas mais prementes do 

sector na província.  

 

Foi também consensual que treinamentos desta 

natureza são cruciais e que devem ser continuou, isto 

é, é importante que aconteçam com alguma 

regularidade dada a complexidade do assunto, o grau 

académico das pessoas envolvidas e os desafios do 

sector, e o passo seguinte será a conclusão do plano 

de acção, com objectivos, resultados e indicadores 

bem como o cronograma de actividades, a ser 

aprovado pelo grupo numa das primeiras sessões e 

encontros de 2013. 

 

No que concerne a acções concretas de advocacia, foi realizada uma pesquisa de monitoria 
sobre o plano de comunicação da STATOIL com incidência sobre os seguintes aspectos:  

a) Mecanismo de informação e comunicação sobre o projecto – a nível central, provincial e 
distrital; 

b) Mecanismo de diálogo entre a empresa, governo distrital, empresas turísticas, 
organizações da sociedade civil e comunidades durante a implementação do projecto; 

c) Implicações (sociais, económicas e ambientais) decorrentes da pesquisa sísmica e 
mecanismos de compensação/mitigação.  

 

Conclui-se que a implementação do plano de comunicação por parte da Impacto Ambiental – 

com ou sem culpas por parte da Statoil Oil & Gas Moçambique – foi um fracasso. Ou seja, 

atingiu somente parte dos directamente afectados pela pesquisa. O relatório analisou se a 

informação chegou e de que forma chegou às comunidades piscatórias afectadas.  
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Não houve qualquer tipo de disseminação de SMSs, panfletos ou encontros entre a empresa e 

as comunidades locais, priorizando por completo as estruturas governamentais mais altas – 

Administradores e Governador.  

 

Adicionalmente pode-se afirmar que os artigos mencionados no capítulo introdutórios – 26 e 30 

– não foram cumpridos na íntegra. Ou seja, no 1º caso não houve – até á data – quaisquer tipo 

de compensações atribuídas aos pescadores, nem nenhum estudo efectuado para determinar 

quem realmente foi prejudicado e a respectiva faquia por este a receber. No 2º caso, foram sim 

criados agentes de fiscalização comunitários, mas a informação não chegou a este e quando 

chegou não foi disseminada para os restantes membros da comunidade.  

 

O que pode-se afirmar é que os pescadores estavam bastante assustados, principalmente com 

os “sons estranhos” que ouviam á noite – Matemo e Quirimba – e dentro de água – pescadores 

de mergulho. Adicionalmente prevalecem muitas dúvidas as comunidades não sabem ao certo 

o que “eles andam a fazer”, a pesquisar petróleo ou gás, da companhia StatOil nunca ouviram 

falar (com excepção de alguns lideres mais informados), toda a comunidade pesqueira 

considera que os barcos de pesquisa pertencem á empresa StatOil, e ainda há os que pensam 

que os “barcos” não são de pesquisa mas sim grandes barcos pesqueiros que “andam a roubar 

o nosso peixe”.   

 

Nas localidades atrás mencionadas os pescadores 

questionam-se sobre a presença da fortes e 

“inúmeras” luzes que se encontram perto da costa, 

“quem realmente são?”, “porquê estão parados a 

noite toda ali”, “porquê não vêm ter connosco 

mostrar quem são e demonstrar o que andam a 

fazer?”, são exemplos de questões que assolam a 

mente das comunidades locais. 

 

Não se pode terminar sem expressar uma 

conclusão em forma de comentário sobre o 

método de compensação proposto pela empresa. 

O método escolhido foi “uma doação para o desenvolvimento de projectos para o bem da 

comunidade de pescadores nos distritos, recomendado pelo IDPPE” o que até agora não foi 

efectuado e tanto quanto sabe-se não existem quaisquer planos concretos para o cumprimento 

do que foi prometido.  

 

A empresa defende-se dizendo que Estudos de Impacto Ambiental e Programa de Gestão 

Ambiental anteriores não recomendaram compensação directa ou indirecta como medidas de 

mitigação, contudo importa relembrar uma frase proferida por um dos pescadores “o que conta 

é o presente, quando se está com fome não se pensa no futuro. Se eventualmente com a 

prospecção o peixe desaparecer, o que eu e todos os meus colegas iremos fazer? Será que a 

empresa irá trocar os trabalhadores de Maputo ou da África do Sul por nós aqui da Ilha? Que 

qualificações temos?”  
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Foi realizada em coordenação com o GTRNA através de uma consultoria externa uma 

pesquisa sobre Responsabilidade Social Corporativa nas áreas do sector Mineiro e de 

Hidrocarbonetos na província de Cabo Delgado com os seguintes objectivos.  

 

1. Mapear as actividades e projectos de responsabilidade social das empresas de gás, 

petróleo e mineira, desenvolvidas na província de Cabo delgado, especificando, os 

distritos, tipos de iniciativas, empresas envolvidas; 

2. identificar os mecanismos de coordenação e responsabilização do governo nos 

diferentes níveis (nacional e provincial) sobre Responsabilidade Social Corporativa; 

3. avaliar o nível de diálogo das empresas com as partes interessadas (OSC, 

comunidades, trabalhadores, governo local) e até que ponto, estes respondem as 

necessidades locais; e 

4. reflectir sobre os impactos sociais das actividades de Responsabilidade Social das 

empresas baseado na percepção das comunidades ou beneficiários. 

 

Os resultados da pesquisa foram os seguinte, no âmbito de RSC as OSC dependendo de 

missão, visão, valore poderão desenvolver acções que visem: i) Promover acções que 

conduzam as empresas, o governo a adoptarem a cultura de transparência, de prestação de 

contas, e de participação da comunidade em assuntos relacionados com a RSC; ii) realizar 

actividades de Organização, mobilização e Educação das comunidades, sector público e as 

empresas em assuntos relacionados com a RSC; iii) realizar actividades de desenvolvimento 

comunitário e de preservação ambiental; e iv) assessorar as empresas, o governo e a 

comunidade de modo que actuem dentro de padrões aceites em assuntos de RSC. 

 

O governo de Moçambique esta empenhado em elaborar a Politica de RSC que dará as 

directrizes de implementação de programas e mecanismos de coordenação. Pelo que, sugere 

a urgência de finalização deste importante documento. 

 

No âmbito de RSC das empresas de hidrocarbonetos e mineiras, foram desenvolvidas várias 

actividades com particular ênfase em infra-estruturas, capacitação institucional e formação; 

Todavia, sugere-se que seja reforçada a questão de monitoria e avaliação de modo a garantir a 

qualidade e o cumprimento do tempo de execução das actividades. 

 

A coordenação das actividades de RSC das empresas dos 

hidrocarbonetos é feita a nível nacional através da Comissão dos 

Projectos de Apoio Social, que tem mandato para identificar, 

propor e implementar projectos sociais com base nos fundos 

resultantes das obrigações contratuais das companhias que 

operam na Bacia do Rovuma.  

 

A nível da Província de Cabo Delgado foi criado uma Comissão 

de Acompanhamento dos Estudos Sobre Gás Natural Liquefeito. 

Sugere-se que, sejam incluídos membros das Organizações da 

Sociedade Civil e Instituições Académicas dentro das Comissões 

uma vez estas serem constituídas por instituições Estatais. 
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Ao nível dos distritos de Montepuez e Ancuabe também foram realizadas consultas 

comunitárias sobre o impacto das actividades de exploração mineira no Posto Administrativo 

de Namanhumbir e recolhidas evidencias sobre a violação da implementação das legislações 

de terra e florestas. Os casos identificados e denunciados no ano passado, foram para o 

Distrito de Ancuabe - Postos Administrativos de Mesa. No dia 18/01/13 os membros do CGRN 

da ALDEIA DE CAMPINE denunciaram um caso de exploração ilegal de madeira que envolveu 

um Operador Madeireiro de Nome FARUK, este abateu 55 touros de PAU-PRETO e 29 touros 

de JAMBIRRE. 

 

Distrito de Ancuabe - Posto Administrativo de Metoro, no dia 11/05/12, membros do CGRN da 

aldeia de MECOCORA denunciaram um caso de exploração ilegal de Madeira que envolveu 

um cidadão de nome MUAJAMUAJA, que dedicava-se ao corte de madeira da espécie PAU-

PRETO. 

 

Distrito de Ancuabe - Posto Administrativo de Ancuabe-sede. No dia 21/07/12, membros do 

CGRN da aldeia de Nacuale denunciaram um caso de exploração ilegal de madeira, a equipe 

técnica da “ama” deslocou-se pela primeira vez ao terreno e reuniu com o CGRN e o Chefe da 

Localidade que confirmaram a presença de um madeireiro com Licença de Exploração e que a 

comunidade não estavam satisfeitas como a forma como o operador entrou na aldeia; 

 

Seguimento de Casos de exploração ilegal de Minas – 

Montepuez – Namanhumbir, Novembro de 2011, foram 

despedidos 20 trabalhadores na mina de Namahunbir-sede 

sem pre-aviso, soube-se também que estes trabalhavam sem 

contratos e não foram pagos nenhuma compensação.  

Dezembro de 2011- um corpo sem vida de um cidadão não 

identificado foi encontrado nas minas de Nanhupo em estado 

de decomposição e ninguém soube explicar as circunstâncias 

da sua morte. (violação dos Direitos Humanos). 

31 de Janeiro 2012 – registaram-se casos de espancamento 

de três garimpeiros nas minas da MRM - Os garimpeiros foram 

despidos a roupa e espancados sem piedade. (violação dos 

Direitos Humanos).  

 

Dezembro 2011 - Baleamento de um cidadão em Nanhupo pela PRM que depois de levado ao 

hospital foi abandonado pela polícia   e empresa de exploracão MRM. (O GTRNA não soube 

do desfecho de caso, mas segundo as autoridades do hospital, necesssitaria de sangue para 

beneficiar-se de uma intervenção cirurgica. 

 

No dia 19 de Setembro de 2012, nas vésperas do 10o Congresso foram destacados mais de 50 

polícias da FIRE por ordens do comando provincial da PRM sem o conhecimento das 

autoridades distritais em Montepuez e nem do Posto Administrativo para Namanhumbir; 

 

Dia 19 de Novembro de 2012 em conversa telefónica soube-se que um cidadão perdeu a sua 

perna por baleamento nas minas de Namanhumbire), o um líder de uma das aldeias, informou 

que um colega seu teria sido amarado e torturado durante o fim-de-semana, pela polícia. 

(Violação dos Direitos Humanos) 
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5. Promoção da Planificação e Orçamentação Distrital 
Inclusiva. 

Objectivo Específico 3: 

Mecanismos de participação e consulta comunitária participam na elaboração e 

monitoria dos planos. 
 

5.1. Resultado Esperado 3.1: 

Fortalecidos e estabelecidos os mecanismos de participação comunitária obedecendo 

questões de género. 

 

No ano de 2012, a organização, completou 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 e como reflexo dos longos anos de experiência até finais do ano (2012), a 

ama facilitou a constituição de mais de 85 Comités de Desenvolvimento Comunitários4. 

 

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 74% são homens.  

 

5.1.1. Capacitação dos CDCs, FLs, CLs em planificação descentralizada, 

liderança e gestão de conflitos, monitoria e avaliação, prestação de contas 

e género e governação. 

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 

Moçambique5. 

 

No distrito de Montepuez, o treinamento foi 

através de visitas de troca de experiência com a 

participação de 10 dos 19 Comités de 

Desenvolvimento Comunitários, 5 dos 7 Fóruns 

Locais, e os Conselhos Locais, sobre o seu 

papel, responsabilidades e funcionamento com 

os outros baseado em boas práticas dentro e fora do distrito, a visita envolveu 26 homens e 12 

mulheres, totalizando 38 participantes. 

                                                      
4
 Segundo o Número 1 do Artigo 4, do Guio de Organização e Funcionamento dos Conselhos Locais, Os Comités 

Comunitários são formas de organização das populações para permitir que as comunidades se mobilizem na 
identificação e procura de soluções dos seus problemas, podendo encaminhar outras preocupações às estruturas 
pertinentes do sector público. 
5
 Constituição da República de Moçambique, Leis dos Órgãos locais do e Estado (Lei 8/2003) e seus Regulamentos 

(Decreto Número 11/2005, Guião de Organização e Funcionamento dos Conselhos Locais (DIPLOMA MINISTERIAL 
67/2009, de 17 de Abril de 2009). 
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Nos distritos de Ancuabe e Mecúfi 72 animadores de CDCs foram capacitados em técnicas de 

elaboração e actualizacao de planos comunitários com a finalidade de replicarem nos 

respectivos CDCs dos quais 26 mulheres e 46 homens. Foram capacitados os membros de CCL 

em seus papeis e responsabilidades e a planificação Distrital com a participação de um total de 

222 membros dos quais 63 mulheres e 159 homens. 

 

No mesmo período foi promovida visita de troca de experiências no distrito de Montepuez na 

comunidade de Namahaca, Posto Administrativo de Namanhumbir entre membros dos comités 

de desenvolvimento comunitários (CDCs) e fóruns locais (FLs) de Mapupulo e CDCs de 

Namanhumbir.  

 

Na troca de experiências, os membros dos CDCs dos dois Postos Administrativos trocaram 

impressões sobre o processo de criação dos CDCs e sua constituição, o funcionamento dos 

CDCs (realização de encontros e periodicidade, ligação com provedores de serviços e 

conselhos locais). 

 

Tentou-se também perceber o nível de participação 

dos membros e o envolvimento das mulheres, o 

processo de resolução de conflitos, a condução do 

processo de planificação participativa, a 

implementação e monitoria das actividades e o 

envolvimento das autoridades locais nas actividades, 

incluindo a identificação das potencialidades nas 

comunidades. 

 

A ama apoiou o Conselho Técnico Distrital (CTD) e os 

Serviços Distritais (SDs) de Montepuez para a 

realização de um encontro de divulgação do PESOD de 2013 e de prestação de contas às 

comunidades dos Postos Administrativos de Mapupulo e Namanhumbir. O encontro teve como 

resultados, a divulgação da integração de 13 actividades dos CDCs dos dois (2) Postos 

Administrativos no PESOD de 2013.  

 

Por outro lado, foi realizada uma capacitação dos membros dos conselhos locais incluindo 

representantes dos fóruns locais e comités de desenvolvimento comunitários em matérias do 

Plano Económico, Social e Orçamento do Distrito (PESOD) e dos mecanismos de participação 

e seu papel no processo da planificação participativa e inclusiva.  

 

Com esta capacitação, os participantes foram dotados de conhecimentos sobre os 

mecanismos de participação, o papel dos membros dos conselhos locais na planificação 

participativa e foi garantido o acesso do PESOD de 2013 para a divulgação nas comunidades e 

fortalecida a capacidade de influência e coordenação interinstitucional entre os conselhos 

locais e os CDCs. 
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Tabela resumo 17 -. Informação geral sobre mecanismos de participação comunitária criados e total de 

membros  

Nº Distritos 
Intervenção 

Nº 
CDCs 

Nº 
Planos 

Nº 
Regulamentos 

Nº 
Homens 

Nº 
Mulheres 

Nº Total 
membros 

01 Ancuabe 33 33 33 431 257 688 

02 Chiure 22 22 22 564 239 803 

03 Montepuez 30 30 30 687 315 1002 

04 Total 85 85 85 1682 811 2493 

Fonte: Base de dados das áreas geográficas de intervenção e grupo alvo da ama, 2012.  

 

Além dos módulos de legislação, a ama promoveu capacitações em matérias ligadas ao 

processo de interligação entre os comités de desenvolvimento comunitários e os conselhos 

consultivos, dos níveis da Localidade, Posto Administrativo e Distrito. 

 

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 como (Plano Estratégico do Desenvolvimento do Distrito, 

Plano Económico Social e Orçamento do Distrito); 

 

 

5.2. Resultado esperado 3.2 

Promovida a participação dos mecanismos de participação comunitária na elaboração 

dos planos e orçamentos de desenvolvimento distritais. 

 

Como resultados das capacitações em elaboração e actualização dos planos de 

desenvolvimento comunitários, para os distritos de Mecúfi e Ancuabe 40 planos de 

desenvolvimento comunitários foram elaborados em igual número de comunidades onde 

participaram um total de 746 membros dos quais 269 mulheres e homens 477. 

 

Depois da sua elaboração o mesmo número de 

planos comunitários foram aprovados pelas 

respectivas comunidades tendo envolvido um total 

de 505 membros dos quais 505 homens e 267  

mulheres. Posteriormente estes planos foram 

actualizados para serem apresentados nas feiras 

de planos comunitários durante a capacitação de 

membros de CCLs onde participaram um total de 

112 membros dos quais 23 mulheres e 70  

homens. 

 

Assim, foram promovidas 10 feiras de 

apresentação dos planos comunitários foram realizadas nos CCLs com uma participação de 

um total de 222 membros, dos quais 36 mulheres e 159  homens. Depois das feiras ao nível 

dos CCL, planos comunitários foram sintetizados e elaborados 5 planos  das localidades 

(Maueia, Muitua, Muaria, sambene e Natuco) com participação de 36 membros do governo da 

localidade dos quais 9 mulheres e 36 homens. 
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No distrito de Montepuez, também foram 

realizados 2 encontros de divulgação do Plano 

Económico, Social e do Orçamento Distrital para o 

ano de 2012, para os membros dos Conselhos 

Locais e Serviços Distritais e a Equipa Técnica do 

distrito de Montepuez, participaram no encontro 

40 homens e 20 mulheres, totalizando 60 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Resultados esperados 3.2: 

Promovida a participação dos mecanismos de participação na monitoria da 

implementação dos planos distritais. 

 
As actividades de monitoria, seriam realizadas através da metodologia de auditoria social 

(social accountability), contudo, para o ano de 2012, a organização priorizou o inicio de 

desenho e elaboração da ferramenta e neste momento foram elaboradas as primeiras 

propostas que deviam ser testadas no terreno, mas que não chegou de acontecer devido a 

atrasos sucessivos de desembolsos no distrito de Montepuez e para Ancuabe e Mecúfi, além 

da sobrecarga das actividades do projecto, perdeu-se muito tempo com a equipa de 

implementação na busca de consensos sobre a melhor forma de desenho e implementação da 

ferramenta.    

 

A despeito de todos constrangimentos, para o distrito de Montepuez, foi realizado um encontro 

de monitoria da integração das preocupações das comunidades no PESOD de 2013, 

conduzido por uma equipa da ama-Pemba composta pelo Coordenador Executivo da 

Organização, a Assessora de Gestão de Recursos Naturais e Ambiente e o Oficial do Projecto. 

 

No encontro também estiveram presentes membros do conselho técnico distrital (CTD) e o 

responsável do Departamento de Planificação e Desenvolvimento, com o objectivo de: 

 Confirmar a recepção da documentação e informações do projecto FOCESIHS e MVS 

partilhadas com o CTD;  

 Informar sobre o ponto de situação dos Planos de Desenvolvimento Comunitários (PDC) 

dos CDCs do Posto Administrativo de Namanhumbir encaminhadas as entidades 

governativas para integração no PESODS; e 

 Partilhar dos resultados do encontro de advocacia com os CDCs, fóruns locais (FLs), 

CTD e Serviços Distritais para integração das preocupações das comunidades nos 

Planos Económicos Sociais e Orçamentos do Distrito (PESODs). 

 

Através do encontro ficou claro que os sectores de planificação do governo ao nível do distrito 

não promovem acções de consulta das comunidades sobre as suas preocupações para 

integração nos PESODs aliado a falta de meios circulantes por parte do CTD, como solução, 
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foi analisada a possibilidade de incluir um membro do CTD na equipa de trabalho da ama e que 

estes também podem ter acesso os PDC através dos CDCs e FLs e simplesmente trabalharem 

na integração das preocupações das comunidades nos PESODs.  

 

No encontro foi concordado a realização de encontros trimestrais de coordenação das 

actividades com o Departamento de Planificação e Desenvolvimento. Por último, foi 

concordado que para minimizar os constrangimentos de incompatibilidades dos períodos em 

que os CDCs e FLs terminam os seus planos e o CTD finaliza os PESODs, a equipa da “ama” 

deve trabalhar com os CDCs e FLs para que até finais de Março os PDC dê entrada no 

Conselho Consultivo do Distrito.  

 

Isso significa que os PDC dos CDCs e FLs para o ano seguinte devem ser atualizados no mês 

de Dezembro - legitimados pelas comunidades no mês de Janeiro - apresentados às Entidades 

do Governo, Serviços Distritais e ETD no início de Março - aprovados pelos conselhos locais 

(CLs) do Posto Administrativo e encaminhados para o nível Distrital no início do mês de Abril. 

 

Ao nível do PROGOAS, nos distritos de Mecufi e Ancuabe, também há consenso de que a ama 

não avançou muito para aspectos práticos de monitoria, além dos constrangimentos acima 

mencionados, era primeiro necessário capacitar os membros de CCLs em conceitos básicos 

como de conselho Local, papel e responsabilidades  dos membros de CCLs e a introdução ao 

processo e ciclo de planificação distrital.  

 

Por outro lado, os membros de CLs iniciaram a discussão dos planos comunitários nas suas 

sessões como forma de criar bases para iniciar com a monitoria de serviços públicos. Assim, 

no ano de 2013, será iniciado ações concretas da monitoria propriamente dita. Na percepção 

da ama, uma monitoria so será eficaz se os sujeitos de provedores de direitos  (membros dos 

CDCs, FLs, CCLs, CdA), têm habilidades e conhecimentos de interpretar os seus papeia e 

responsabilidades.  

 

 

5.3.1. Experiência de inclusão das preocupações das comunidades nos planos 

de desenvolvimento distrital e participação da mulher  

Como estratégia para influenciar para inclusão das preocupações das comunidades, nos 

Planos de Desenvolvimento Distrital e promover melhor coordenação e interligação entre os 

comités de desenvolvimento comunitários, os conselhos locais e as entidades do governo: 

 

 A ama, promove encontros de debate envolvendo os comités de desenvolvimento 

comunitários, os conselhos locais e as entidades do governo, estes encontros são 

acompanhados de feiras de apresentação dos planos de desenvolvimento comunitário 

desde o nível dos fóruns locais até aos Conselhos Consultivos do nível do Posto 

Administrativo; 

 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. 
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Como resultado, no ano de 2012 pelo menos 20 

comités de desenvolvimento comunitários do 

distrito de Montepuez, posto administrativo de 

Mapupulo, 11 do Posto Administrativo de 

Namanhumbir, 20 do distrito de Ancuabe e 

mesmo número no distrito de Mecufi, elaboraram, 

ou atualizaram e partilharam seus Planos de 

Desenvolvimento Comunitário com os Conselhos 

Consultivos dos níveis de Localidade e Postos 

Administrativos incluído as autoridades 

governativas, os representantes dos diferentes 

serviços distritais e o Conselho Técnico Distrital 

(CTD).  

 

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 2013. De 

modo a impulsionar a participação da mulher nos mecanismos de participação, anualmente a 

ama promove anualmente 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 no ano de 2012 encontra-se acima dos 30%. 
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6. Educação Ambiental Higiene e Saneamento. 

Objectivo Específico 4: 

Educação Ambiental é estabelecida como parte permanente do programa da organização 

e contribui para redução dos riscos ambientais e de saúde humana. 

 

6.1. Resultado Esperado 4.1: 

Melhorado o sistema de recolha e tratamento de resíduos nas comunidades. 

 

As acções implementadas pela organização nesta 

componente, visam operacionalizar o Objectivo Específico 

Estratégico 4, que pretende que a Educação Ambiental seja 

estabelecida como parte permanente dos programas da “ama” 

e contribui para redução dos riscos ambientais e de saúde 

humana nas comunidades. 

 

Para garantir o alcance deste objectivo estratégico, foram 

definidos os seguintes resultados esperados: Comunidades 

adoptam medidas sustentáveis de saneamento do meio e 

reduzida a emissão de poluentes sobre as águas marítimas e interiores; Comunidades 

executam actividades económicas alternativas e aumentam os seus rendimentos, respeitando 

o uso sustentável dos recursos e melhorado o sistema de recolha e tratamento de resíduos.  

 

Nesta área temática estratégica, o enfoque consistiu na contribuição para a redução dos riscos 

ambientais e de saúde humana, focalizando a melhoria dos sistemas de recolha e tratamento 

de resíduos através de campanhas de sensibilização das comunidades, bem como trabalhando 

com as instituições do governo aos níveis provincial e local para identificação de locais seguros 

para a deposição dos resíduos sólidos.  

 

Na educação formal foram priorizadas 

ações de advocacia para introdução, 

no currículo local do ensino básico, de 

temas sobre o meio ambiente 

(conservação, proteção e gestão 

sustentáveis de recursos naturais), o 

fortalecimento institucional das 

instituições de educação deste sector, 

com destaque para os conselhos de 

escola e instituições públicas.  

 

Na educação ambiental não formal, as 

actividades da organização 

centraram-se nas ações de adoção de 

medidas sustentáveis de saneamento do meio, através da promoção do uso de latrinas 

melhoradas, sensibilização das comunidades sobre medidas de higiene, conservação e uso 
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correto das fontes de água, adopção de práticas adequadas para reduzir a emissão e 

incidência de poluentes sobre as águas marítimas e interiores.  

 

Um dos aspectos chave nas comunidades, foi a promoção de uma visão sobre a proteção e 

conservação dos recursos naturais alinhada com as necessidades imediatas das comunidades, 

facilitando que estas executem actividades económicas alternativas aos recursos naturais, 

concretamente marinhos que aumentem os seus rendimentos, respeitando o uso sustentável 

dos recursos.  

 

Para o efeito, grupos de interesse de proteção e conservação dos recursos naturais e liderados 

por membros das comunidades como os CCPs, CGRN foram estabelecidos ou revitalizados 

onde estes já existiam. Estas ações acima descritas foram possíveis através da implementação 

de três projectos implementados pela organização, nomeadamente: DCGSRN - 

Desenvolvimento Comunitário e Gestão Sustentável de Recursos Naturais implementado no 

distrito de Ibo, PROGOAS – Programa de Governação, Agua e Saneamento nos distritos de 

Ancuabe e Mecufi e PHSPNQ -Projeto de Higiene e Saneamento no Parque Nacional das 

Quirimbas nos distritos de Ibo, Macomia e Quissanga. 

 

O projecto DCGSRN, foi financiado pela WWF MOZAMBIQUE, através de fundos da WWF 

DINAMARCA, canalizados pela DANIDA e terminou em Abril do ano passado, 2012 e o 

PHSPNQ, também esta a ser financiado pela WWF MOZAMBIQUE, através da WWF USA, 

através de fundos da JHONSON & JHONSON, logo aos ao término do projecto DCGSRN e 

esta mais focalizado nas actividades de desenvolvimento comunitário, gestão ambiental e 

higiene e saneamento. 

 

 

6.1.1. Realização de campanhas de sensibilização sobre recolha, depósito e 

tratamento dos resíduos sólidos. 

Em relação as campanhas de sensibilização sobre a recolha, deposito e tratamento de 

resíduos sólidos a ama focalizou as suas actividades na promoção de aterros sanitários 

familiares no distrito de Ibo, como forma garantir a mitigação de riscos de doenças 

relacionadas com higiene e saneamento. 

 

Neste contexto foram construídas pelas famílias 

como resultado das campanhas 2.201 aterros, 

ainda neste distrito, trabalhou em coordenação com 

o Governo do Posto Administrativo-sede para 

identificação de um local seguro para o depósito de 

lixo pelas comunidades.  
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6.1.2. Capacitar as comunidades educação ambiental nas escolas, fazendo uso 

dos 20% do Currículo Local 

A organização terminou o ano de 2012 com 10 escolas do distrito de Ibo com o Curriculum 

Local, incorporados conteúdos relacionados com as questões ambientais e de higiene e 

saneamento, tais como técnicas de construção de latrinas melhoradas, riscos de más práticas 

de higiene individual e colectivo para a saúde, artes nocivas de pesca, zonas de defeso, ciclo 

biológico de reprodução das espécies, tendo produzido e distribuídos manuais do 1°, 2° e 3° 

ciclo (1ª a 10ª classe) e de alfabetização de adultos para alunos e professores totalizando 

5.000 Manuais dos quais 4.000 para alunos e 1.000 para professores.  

 

Tabela resumo 18 – Localidades e materiais do curriculum local distribuídos por ciclo no distrito de Ibo 

2012 

Nº Postos ou Localidades Tipo de material por ciclo 

 
 
01 

 
 

 Ibo-sede 

 Alfabetização de adultos 

 Primeiro ciclo EP1 

 Segundo ciclo EP2 

 Ensino geral da 8ª a 10ª  

 
 
02 

 
 

 Matemo 

 Alfabetização de adultos 

 Primeiro ciclo EP1 

 Segundo ciclo EP2 

 Ensino geral da 8ª a 10ª  

 
 
03 

 
 

 Mussemuco 

 Alfabetização de adultos 

 Primeiro ciclo EP1 

 Segundo ciclo EP2 

 Ensino geral da 8ª a 10ª  

 
 
04 

 
 

 Quirimba 

 Alfabetização de adultos 

 Primeiro ciclo EP1 

 Segundo ciclo EP2 

 Ensino geral da 8ª a 10ª  

 

 

 

6.2. Resultado esperado 4.2: 

Comunidades adoptam medidas sustentáveis de saneamento do meio e reduzida 

a emissão de poluentes sobre as águas marítimas e interiores. 

 

O alcance deste resultado seria garantido através da promoção de acções para o uso de 

latrinas melhoradas nas comunidades; sensibilização das comunidades sobre medidas de 

higiene, conservação e uso correto das fontes de água; treinamento de activistas para 

saneamento e saúde nas comunidades e sensibilização de pescadores e comunidades sobre 

os seus efeitos na saúde comunitária.  
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Tabela resumo 19: Distrito de Ibo, Quissanga e Macomia: Participação das comunidades na formação de 

SANTOLIC. 

Nº 
Distritos  

Intervenção 
Nº  

Aldeias 
Homem %(H) Mulheres  %(M) 

Total  
Participantes 

01  Ibo 4 15 56% 12 44% 27 

02  Quissanga 8 33 82.5% 7 17.5% 40 

03  Macomia 14 46 64% 26 36% 72 

04  Ancuabe  - - - - - - 

05  Mecufi - - - - - - 

06 Total 26 94 67.5% 45 32.5 % 139 

 

 

6.2.1. Comentários e efeitos da actividade - Participação das comunidades na 

formação de SANTOLIC. 

As quatro actividades estratégicas acima descritas enquadram-se numa única actividade no 

âmbito da abordagem do SANTOLIC (Saneamento Total Liderado Pela Comunidade) que esta 

sendo desenvolvida em 4 distritos de implementação dos projectos ligados a área temática de 

Educação Ambiental e Saneamento. Os distritos em causa são Ibo, Quissanga, Macomia e 

Ancuabe. 

 

Todas as comunidades dos 4 distritos já se beneficiaram de acções de sensibilização onde 

lhes foi dada a oportunidade de reflectirem sobre os seus próprios hábitos higiénicos, 

classificarem sozinhas em que nível cada uma delas, se encontra e com base nisso identificar-

se as acções que devem ser levadas a cabo para melhorar as condições de higiene e 

saneamento no seu meio e elaborarem um plano de actividades realístico com prazos, 

responsabilidades bem definidos.    

 

A capacitação envolveu pessoas oriundas de diferentes comunidades e representado 

diferentes grupos alvos desde líderes comunitários, líderes religiosos, pessoas influentes, 

membros dos conselhos comunitários de pesca e outras organizações comunitárias de base a 

nível das respectivas aldeias. Em cada aldeia ou comunidade participaram pelo menos 5 

membros. As capacitações tiveram uma duração de 3 dias por grupo. 

 

Outro aspecto a realçar que encoraja as acções da organização neste período, prende-se ao 

fato da participação e apoio das entidades dos governos distritais onde destaca-se a 

participação dos Administradores na abertura ou 

encerramento das capacitações, Chefes dos 

Postos Administrativo e os respectivos 

Directores e Técnicos dos SDPI dos distritos de 

implementação e chefes de localidades.  

 

Em termos de equilíbrio de género, as 

capacitações de SANTOLIC, atingiram pelo 

menos 33% de participação das mulheres, 

corresponde a 45 mulheres de 139 participantes, 

como forma de fazer valer ou replicar o que esta 
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plasmado na LOLE – Lei dos Órgãos Locais do Estado através do Guião de Organização e 

Funcionamento dos Órgãos Locais aprovados pelo Diploma Ministerial número 67/2009 de 17 

de Abril.  

 

Posteriormente deu início sessões de DESPERTARES das comunidades, ministradas aos 

líderes e outros membros influentes, com a particularidade desta ser mais abrangente dado 

que a participação era ilimitada e extensiva a toda comunidade incluindo as crianças.  

 

Todas as comunidades que participaram na capacitação de SANTOLIC, foram despertadas 

com exceção das comunidades de Nambo, Pangane e Quirimize ambas do distrito de Macomia 

devido a ausência da população nas datas previstas por motivos diversos e na comunidade de 

Arimba no distrito de Quissanga porque chovia torrencialmente.  

 

Tabela resumo 20. Participantes nas sessões de Despertar nos 4 distritos de intervenção nas actividades 

de higiene e saneamento 

Distrito 
N°  

Famílias 
N° 

 Habitantes 

Participantes nos despertares 
% 

Participação 
H M Criança 

Total 
Participantes 

 Ibo 1811 9055 652 1066 545 2263 25% 

 Maacomia 3864 19320 480 348 247 1075 05% 

 Quissanga 2025 7653 288 312 212 812 10.6% 

 Ancuabe  21447 107238 236 208 00 444 0% 

 Mecufi 8657 43285 127 133 00 260 0% 

 

Todas estas acções culminaram com a declaração de 3 comunidades Livres de Fecalismo a 

Ceu Aberto no distrito de Ibo (Palussança, Missaola e Muanacomo) onde todas as famílias 

dispõe de uma latrina e abandonaram as praticas nocivas de higiene e saneamento num total 

de 411 latrinas construídas neste distrito, 959 copas e 503 tippy taps.  

 

Foram capacitados 23 comités de água e saneamento dos 24 previstos nos distritos de 

Ancuabe e Mecufi em matéria de higiene e saneamento que contou com a participação de 319 

pessoas dos quais 135 foram mulheres o que representa uma participação de mulheres na 

ordem dos 42%. 

 

Para o presente ano estavam previstas obras de construção de 7 fontes de água que foram 

construídas no distrito de Ancuabe e a reparação de 16 fontes de água no Ibo, Macomia e 

Quissanga que não foram realizadas tendo transitado para 2013 por motivos diversos. 

 

 

6.2.2. Resultados esperados: Comunidades executam actividades económicas 

alternativas e aumentam os seus rendimentos, respeitando o uso 

sustentável dos recursos. 

O PE prevê que esta actividade iniciara com pesquisas e estabelecer oportunidades 

financiamento (grupos de poupança, microcréditos, FDD, etc.), através de acções de 

capacitação em elaboração de Planos de Negócios e empreendedorismo, contudo, no ano 

passado não foi realizada nenhuma pesquisa sobre estas matérias. 
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Não obstante, este constrangimento, a 

organização capacitou 25 Mulheres em 

representação de OCBs (de Matemo, Ibo 

sede, Mussemuco, Quirimbas), participaram 

numa capacitação de cinco dias facilitado pela 

ADELNA no sentido de apoiar na elaboração 

dos planos de negócios, gestão de negócios e 

diversificação de negócios, as vantagens do 

auto-emprego e de desenvolvimento de forma 

sustentável ambiental (diminuindo a pressão 

da exploração dos recursos marinhos em 

suas comunidades locais).  

 

No distrito de Ibo no âmbito de projecto de Desenvolvimento Comunitário e Gestão Sustentável 

dos Recursos Naturais foram criados 25 grupos de Poupança e Credito Rotativo que geraram 

fundos na ordem de 540.210,00Mt dos quais 285.430 foram retirados como dívidas e 

empréstimos para os membros que são obrigados a restituir os valores com uma taxa de juro 

de 5%. E para assegurar a sustentabilidade destes grupos capacitou-se 6 activistas em 

metodologias de poupança e credito para assistirem os grupos no caso de encerramento do 

projecto 
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7. Desenvolvimento Institucional e Organizacional 

Objectivo estratégico V: 

Desenvolvidas e fortalecidas as componentes institucionais e organizacionais da 

ama  

 

A Área do “Desenvolvimento Institucional e Organizacional” em princípio abrange todas as 

componentes da associação (Membros, Órgãos Sociais, Funcionários, Parceiros, Parcerias e 

Cooperações, Gestão, Finanças, Recursos Humanos, Comunicação, Processos, Ferramentas, 

Formações e Capacitações, elaboração de Documentos, Manuais e Guiões e também a parte 

dos Projectos incluindo Planificação, Boa Governação, Monitoria e Avaliação). 

 

Cada um dos sectores da organização tem alguma contribuição na área do Desenvolvimento 

Institucional, mas a responsabilidade principal para um Desenvolvimento efectivo da 

Associação em geral é dos Gestores (Oficiais e Coordenadores) dos Projectos nas diferentes 

Áreas temáticas, incluindo os Oficiais dos Departamentos internos, o Coordenador Executivo e 

os Membros dos Órgãos Sociais. 

 

Não se pode falar de desenvolvimento Institucional ou Organizacional sem contribuição das 

próprias pessoas da Organização ou Instituição. Finalmente, deve-se evidenciar um 

crescimento CONJUNTO abarcando as estruturas, os processos e as ferramentas 

organizacionais e institucionais com as Pessoas. 

 

Para esse feito, a ama decidiu entrar em Parceria com a ONG Austríaca de Desenvolvimento 

HORIZONT3000 e desde o começo do ano 2012 conta com um Assessor nesta área. O 

Conselho de Direcção, o Coordenador Executivo e os Oficiais dos Departamentos definem as 

prioridades e principais áreas de intervenção do Assessor com um período de 2 anos. Foi 

decidido que nesta primeira fase, o Assessor, além de apoiar de uma forma geral na Gestão e 

nos Encontros dos Membros e Órgãos Sociais vai concentrar o seu trabalho nos 

departamentos internos de Recursos Humanos, Finanças e Comunicação. 

 

Como esta Cooperação e Assessoria representa uma grande parte do trabalho na Área de 

“Desenvolvimento Geral” da ama apresenta-se os Resultados deste trabalho em conjunto antes 

de entrar nas partes definidas no Plano Estratégico. A dinâmica do trabalho no 

Desenvolvimento requer que estes trabalhos sejam integrados no próprio trabalho diário e que 

tragam uma mais-valia para as respectivas Áreas de intervenção.  
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7.1. Actividades realizadas através da assessoria de desenvolvimento 
Institucional - Área Estratégica e de Gestão. 

 

1. O Plano Estratégico para o período 2012 – 2016, foi adaptado e finalizado segundo as 

orientações do Coordenador Executivo e Assembleia Geral (organigrama, a visualização 

das áreas temáticas) e foi formatado segundo o novo desenho organizacional e o logotipo 

da ama. 

2. Foi apoiada a planificação da Assembleia Geral 2012 e a preparação das apresentações, 

documentos e a estratégia para este encontro e apoiado a preparação de Encontros 

estratégicos. 

3. Foi elaborado, implementado e adaptado um sistema adequado da planificação anual, 

mensal e semanal da equipa táctica.  

4. Foram implementados encontros de uma forma regular para informação, comunicação, 

planificação e coordenação com um intervalo de 15 em 15 dias com uma planificação mais 

completa cada mês.  

 

 

7.2. Actividades realizadas através da assessoria de desenvolvimento 
Institucional - Área de Comunicação 

 

1. Foi introduzido o novo Logotipo, foi criado uma sensibilidade para a Identidade 

Organizacional através de uma Apresentação e um Manual divulgado. Foram elaborados e 

adaptados mais de 20 documentos no novo desenho da ama.  

2. Foi elaborado o texto e guião para utilização do logotipo e a estrutura da nova brochura da 

ama. (Faltando a revisão do Layout e das fotos para edição). 

3. Foram elaboradas 3 Apresentações em Power Point sobre ama em geral e as actividades 

numa área especificas e elaborada uma base de dados de Membros no programa Access. 

4. Criados e configurados 26 endereços electrónicos dos funcionários da ama. 15 

Trabalhadores, sobre todo da equipa táctica, foram orientados individualmente no uso do 

um programa de gestão de E-mails Outlook, e um Manual para a configuração e o uso do 

Outlook e G-Email foi elaborado e divulgado. 

 

 

7.3. Resultado Esperado 5.3: 

Estabelecida uma estratégia de desenvolvimento e fortalecimento dos Recursos 

Humanos da ama 

 

7.3.1. Actividades realizadas através da assessoria de desenvolvimento 

Institucional - Área de Recursos Humanos 

 

Trabalhou-se na Estratégia de Recursos Humanos mas por causa das mudanças de pessoal 

(esta posição foi ocupada por duas pessoas durante o ano de 2012), ainda ficou por se finalizar 
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no ano 2013. Foi profissionalizado e finalizado o processo de Selecção e de Integração do 

Pessoal e foi implementado uma base de dados de Recursos Humanos e esta em elaboração 

um Manual dos Procedimentos para operacionalização da estratégia de recursos humanos. 

 

1. Foi elaborada uma base de dados de Recursos Humanos, foi atualizada e o Oficial de 

Recursos Humanos foi orientado na utilização e adaptação da base de dados no programa 

Access. 

2. Foi implementado e usado o sistema transparente salarial e a avaliação do desempenho e 

foi implementado um programa de integração de novos trabalhadores. 

3. Foi Melhorado, completado e documentado o sistema de recrutamento com ferramentas e 

documentos estandardizados. Foi experimentado em dois processos de selecção.  

 

7.3.2. Actividades realizadas através da assessoria de desenvolvimento 

Institucional - Área de Finanças e Contabilidade 

No sector administrativo e financeiro, a organização funcionou durante os últimos sete anos 

com uma assistente administrativo que acumulava também as funções de tesouraria, com o 

crescimento dos projectos e volume financeiro, esta situação, não só criou sobre carga de 

funções para o pessoal, como também levantou vários questionamentos sobre transparência 

nos processos. 

 

Como desafio, a coordenação executiva, teve que separar as responsabilidades de 

administração da tesouraria e desagregar a função em duas, para tal, foram elaborados os 

termos de referência e mobilizados fundos para pagamento de salários para posição e neste 

momento a posição já esta a ser operacionalizada. 

 

Foram realizados uma serie de 5 Workshops práticos para a Base da Contabilidade com 3 

Pessoas da área de Financeira, Administração e Tesouraria e foi elaborado e divulgado um 

Manual sobre o conteúdo das formações e foi trabalhado com o pessoal para perceber as 

necessidades da ama na contabilidade, sobre o pacote adquirido no ano 2010 mas nunca 

utilizado e foi decidido para adquirir um pacote mais, moderno e simples. Foi adquirido este 

pacote sem custos para a ama e instalado e configurado no computador da Tesouraria e 

Contabilidade da ama 

 

 

7.4. Resultado Esperado 5.2: 

Regulamento Interno e Manual de Procedimentos Administrativos Financeiros da ama 

revistos e actualizados 

 

O Manual de Procedimentos Financeiros e Administrativos existente da ama foi revisto por um 

Consultor externo e foram incluídos as suas recomendações. Ainda falta discutir algumas 

partes que internamente com a nova equipa de Finanças e Administração e programou-se para 

finalizar no ano 2013, também para adaptar a processos que estão em mudança e para 

experimentar com o Pacote Contabilístico que também traz algumas novidades nos 

procedimentos Financeiros e o fluxo dos documentos.  
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7.5. Resultado Esperado 5.4:  

Plano Estratégico da ama com recursos para a sua implementação 

 

A questão da sustentabilidade da organização, através de antes de tudo na manutenção dos 

trabalhadores, das parcerias existentes e identificação de novos parceiros foi um dos grandes 

desafios que a equipa de gestão enfrentou no ano de 2012, sobretudo, num contexto onde a 

organização perdeu alguns parceiros da Espanha devido a crise financeira internacional. Os 

desafios da organização também estavam relacionados com a instabilidade do pessoal nos 

sectores de programas, administração e finanças e dificuldade de manter o pessoal 

administrativo e financeiro com o fim dos projectos MVS e DCGSRM. 

 

 

A despeito de todos estes factores, o ano de 2012, ficou marcado pelos inúmeros progressos 

registados pela organização em quase todas as suas componentes e áreas temáticas, como 

pode-se verificar, conseguiu-se estabilizar os sectores administrativo e financeiro, o número de 

trabalhadores continuou a crescer, expandiu-se os distritos de intervenção para mais dois e 

melhorou o reconhecimento e transparência da organização.  

 

No que concerne a angariação de 

novos parceiros e estabilidade 

financeira, houve um aumento das 

receitas, se comparado com os anos 

anteriores. 

 

Como forma de fazer face a situação 

da crise financeira internacional, a 

equipa de gestão iniciou uma 

campanha de identificação de novas 

parcerias com o objectivo de diversificar não só, a proveniência, como também a natureza dos 

seus financiamentos.  

 

Neste sentido, foram identificadas novas organizações parceiras de cooperação que colaboram 

na área temática e geográfica (Cabo Delgado) e foram realizados encontros e apresentações. 
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Entre eles destacam a DIAKONIA (Organização Sueca), a Cooperação Francesa, as 

Embaixadas da Dinamarca e Suécia, a ONG Italiana AVSI, três multinacionais no âmbito de 

propostas de projectos de grande dimensão com fundos da USAID e outros. 

 

Importa realçar que os fundos com a DIAKONIA são essencialmente virados para a área do 

Desenvolvimento Institucional e para a implementação do PE. Ainda, nesta área, a organização 

iniciou uma ronda de negociação com a HORIZONT3000 para assinatura de um contrato para 

o envio de mais um assessor para área de programas, monitoria e avaliação para apoiar a 

equipa, concretamente, coordenador executivo e coordenadores e oficiais dos projectos para 

implementar e direccionar a organização em gestão de qualidade e orientada para resultados. 

 

Na perspectiva da organização, a questão 

de gestão de qualidade e orientação para 

resultados deve ser acompanhada pela 

melhoria dos níveis de transparência 

interna na aplicação e gestão dos fundos 

dos doadores, assim, esta também em 

curso negociações com a PEACE CORPS, 

uma organização dos Estados Unidos da 

América que apoia organizações 

moçambicanas através de envio de 

voluntários. Pretende-se, com este 

processo, solicitar um assessor para área 

de finanças e administração que irá não só capacitar o pessoal deste sector, mas também 

promover uma cultura interna de auditoria dos processos antes de serem submetidos para os 

parceiros de financiamento 

 

Foram realizadas auditorias financeiras externas de quatro projectos da ama e assegurou-se o 

financiamento da primeira auditoria geral da ama por uma empresa auditoria com licencia 

internacional para o ano 2013 através de fundos da DIAKONIA.  

 

Como reconhecimento dos progressos da organização, a Comissão da GALA 

PERSONALIDADES 2012 DE CABO DELGADO, galardoou a ama, como a melhor Associação 

Nacional da Província de Cabo Delgado e a HELVETAS atribuiu a organização um Certificado 

de Excelência, como o parceiro que apresentou o melhor relatório de 2012 entre os seus 

parceiros. 
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7.6. Resultado Esperado 5.5: 

Órgãos sociais organizados, funcionando de acordo com as suas atribuições 

estatutárias e regulamentares.  

 

Realizou-se a Assembleias Gerais ordinária em Abril 2012, onde foi aprovado o Plano 

Estratégico para o período 2012 – 2016, o novo Logotipo da ama, a estratégia de recursos 

humanos e o modelo para desenho da estratégia de comunicação. Foram realizados três 

Encontros dos órgãos sociais, agendados foram 4 mas umo foi cancelado por falta de 

disposição da maioria dos membros. 

Apesar de terem sido realizados este número de encontros, deve-se esclarecer que a maioria é 

do Conselho de Direcção e a organização ainda vai enfrentar um grande desafio no que 

concerne a dinâmica, comprometimento e eficiência dos outros órgãos como a Mesa da 

Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. 

 

 

7.7. Resultado Esperado 5.7 da Área de Comunicação: 

Garantida maior visibilidade da organização e eficiência e eficácia dos mecanismos de 

gestão comunicação 

 

Iniciou-se a elaboração do texto da brochura da ama e integrado no layout preliminar da 

brochura com fotos actualizadas e foi lançado e implementado o novo logotipo da ama, e foi 

elaborado uma formatação padrão com manual de orientação. Foi elaborado e implementado 

um sistema de encontros regulares na ama (Semanal com as Equipas, Mensal com as Áreas, 

Mensal para troca de Experiencias e Inputs temáticos, Trimestralmente o Encontro dos Órgãos 

Sociais, etc.) 

 

Realizou-se um processo de revisão e melhoria de todas as fichas administrativas e internas, 

adaptação e reformatação de todos os documentos da ama, impressão de cartões-de-visita. 

Elaborou-se a estrutura e uma parte da estratégia de comunicação mas devido ao limite de 

tempo do Oficial de Comunicação e Advocacia para cada área (Comunicação Externa, Interna, 

Advocacia, trabalho para o projecto FEFA e a grande intensidade do trabalho com o Grupo 

Temático na segunda parte do ano), será finalizada no ano 2013.  
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8. Lições Aprendidas 

O relatório anual da Associação do Meio Ambiente 2012, aparece num contexto de enumeras 

mudanças e desafios do ponto de vista de conjuntura e estrutura, quer no contexto interno 

moçambicano, que no contexto regional e internacional. Os resultados descritos no primeiro 

ano de implementação deste PE, foram determinados, por um lado pelo contexto das 

mudanças em curso e por outro, pela necessidade de adaptar-se as transformações no 

contexto global, não existem dúvidas que estas transformações, vão condicionar as acções que 

serão levadas a cabo pela organização nos próximos quatro anos. 

 

As dinâmicas internas, caracterizadas pelo incessante debate, sobre o papel das organizações 

da sociedade civil no actual contexto de democratização no período pós emergência, com o 

recrudescimento da corrupção, fraqueza das instituições publicas na aplicação da legislação, 

injustiça social e iniquidade na distribuição da riqueza, depreciação da provisão dos serviços 

básicos do Estado aos cidadãos, delapidação dos recursos naturas, crimes ambientais e 

desigualdade de género, vão exigir das OSC, incluindo a ama, novas formas de se 

posicionarem. 

 

Há necessidade de assumir que o contexto regional e internacional, como abertura cada vez 

mais visível dos mercados através das instituições como a Comunidade de Desenvolvimento 

da Africa Austral (SADC), a Nova Parceria para o Desenvolvimento da Africa (NEPAD), a crise 

internacional que esta a afectar a maior parte dos países da Europa, os ecos da Declaração de 

Paris, vão cada vez mais influenciar e determinar a sobrevivência das OSC Moçambicanas e 

se ama quiser sobreviver, não deve fazer ouvido de mercador a estas dinâmicas. 

 

Cabo Delgado em particular, com as descobertas de gás e outros recursos minerais como rubi, 

grafite, ouro, ferro e a região norte (Nampula e Niassa) e centro de Moçambique em geral, 

(Zambézia e Tete), serão os polos de crescimento e atracção de grandes investimentos, quer 

nacionais e regionais, quer internacionais. Se por um lado, estes investimentos, vão exigir da 

ama repensar na sua estratégia de expansão e cobertura geográfica. Por outro lado, lança 

outros desafios como por exemplo maior profissionalização, dos seus colaboradores, através 

dos departamentos e sectores específicos, membros, activistas e órgãos sociais. 

 

Aspectos de governação interna, prestação de contas aos membros e beneficiários, 

transparência na aplicação, gestão e prestação de contas dos fundos dos parceiros e doadores 

devem ser apropriados e se transformar na agenda e cometimento por todos os “stakeholders” 

internos. Estes ideais serão materializados através de treinamentos, adaptação, introdução e 

implementação de sistemas e procedimentos internos nos diferentes níveis e sectores, 

promoção de boas práticas internas, valorização de competências e pessoal orientado para 

resultados. 

 

Os membros da organização devem perceber que os contextos que nortearam a criação da 

organização da década de 90 mudaram, mas do que servir os interesses de cada membro 

individual, a ama deve fazer valer a sua nova missão, visão e princípios no sentido de 

representar e servir de voz das comunidades e grupos mais desfavorecidos e desprovidos, não 

só, de meios e recursos para a sua subsistência, mas acima de tudo de oportunidades de 

acesso aos serviços básicos, participação politica, protecção, etc. 
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9. Conclusões e Perspectivas 

Neste sentido as perspectivas da organização, na componente de gestão sustentável de 

recursos naturais, concretamente segurança alimentar baseada na agricultura de conservação, 

apontam para necessidade identificar possibilidades de financiamentos e parcerias 

sustentáveis de médio e longo prazo para área de agricultura de conservação e abordagens 

holísticas integrando as dimensões de disponibilidade, acessibilidade e utilização, por outro 

lado, deve-se focalizar menos na provisão de serviços e mais na abordagem de direitos de 

modo a monitorar o grau de implementação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, 

Lei Sobre o Direito Humano a Alimentação Adequada, Politica Nacional de Extensão. 

 

Esta abordagem deve também servir de orientação para área de terra, gestão de recursos 

florestais e faunísticos e marinhos. Aqui, torna-se relevante enfatizar a necessidade da 

organização continuar com as acções de criação e fortalecimento de capacidades dos CGRN, 

CCP e COGEP, recolha de evidências através de monitorias sobre a implementação do quadro 

legal destes sectores e documentação dos casos de violação da legislação.  

 

Um dos desafios da organização, será em dar seguimento dos casos de violação identificados 

para exigir melhor responsabilização e prestação de contas dos sectores do governo em causa 

no desfecho e resposta dos casos, não menos importante será a necessidade de envolver mais 

as comunidades e os CGRN no processo de retroalimentação dos casos por elas denunciados, 

isto vai implicar por parte da equipa da organização no desenho de planos de advocacia que 

evidenciam, todos os passos a serem seguidos ate o desfecho dos casos. 

 

As áreas de recursos minerais e hidrocarbonetos, devem ser a base de intervenção da 

organização no ano de 2013, organização deve trabalhar mais no desenvolvimento de 

capacidades, não só dos CCPs, como também, da equipa técnica sobre o quadro legal destes 

sectores incluindo legislação complementar como Lei de Reassentamentos, Compensações, 

Responsabilidade Social das Empresas e Avaliação de Impacto Ambiental. Deve estudar como 

continuar com pequenas acções de monitoria dos planos de gestão ambiental e de 

comunicação das empresas no âmbito das pesquisas e perfurações e implementação das 

acções de compensações, reassentamentos e RSC nas comunidades.    

 

Na componente de promoção da planificação descentralizada inclusiva, a despeito dos 

avanços deste ano na elaboração e actualização dos planos de desenvolvimento comunitários, 

priorização e encaminhamento das preocupações das comunidades através dos conselhos 

consultivos e capacitação destes órgãos no seu papel no que concerne a planificação, 

monitoria e avaliação. Estas acções devem ser consolidadas através de acções continuas e 

finalização das ferramentas de monitoria através da auditoria social, acima de tudo, há 

necessidade de documentar esta experiencia. 

 

Na componente de educação ambiental, higiene e saneamento, deve-se dar seguimento com 

as actividades pós – despertares, implementar a estratégia de implementação elaborada e 

traduzir em acções concretas nas comunidades através de aumento de número de latrinas e 

tornar as comunidades em Livres de Fecalismo a Céu Aberto. As actividades de curriculum 

local devem ser mais acompanhadas, os coordenadores e oficiais dos projectos, devem 

garantir que os consultores que estão a efectuar as capacitações para recolha dos conteúdos 
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elaborem os relatórios e documentos em causa com mais qualidade e definir problemas 

concretos nestes sectores, com foco no quadro legal sobre o curriculum local, política nacional 

de água e iniciar uma agenda de advocacia. 

 

Assumindo que 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, há necessidade de 

consolidar experiência em trabalhos de monitoria de políticas e coordenação com redes de 

organizações da sociedade civil. Estrategicamente, para os primeiros anos, a ama deve 

consolidar alianças com redes e plataformas províncias, nacionais, regionais e internacionais. 

 

Treinamento dos seus membros, funcionários, 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 deve identificar 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. 

 

Deve ser prioridade 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.   

 

As prioridades de intervenção na componente de desenvolvimento institucional e 

organizacional, estarão focalizadas para manutenção do mesmo volume de crescimento do 

financiamentos e concretização das parcerias iniciadas com HORIZONTE3000, PEACE 

CORPS, DIAKONIA, ZLS, BIOCLIMATE e outras. A sistematização dos sistemas e 

procedimentos financeiros e administrativos, como operacionalização do pacote de 

contabilidade, revisão e finalização dos manuais e estratégias de finanças, recursos humanos, 

comunicação, advocacia e brochura da organização devem ser priorizados. 

 

Os sistemas de monitoria e avaliação devem ser aprimorados, principalmente o método Lote 

Quality Assurance Sample (LQAS), os colaboradores devem cada vez orientar as suas 

actividades e intervenções para resultados de modo a garantir o aumento da visibilidade e 

reconhecimento da organização, trabalhar mais na identificação de estratégias para motivação 

e manutenção dos trabalhadores, dinamização dos órgãos sociais (conselho fiscal e mesa da 

assembleia) e iniciar a construção dos escritórios próprios. 

 

 


