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1. Sumário Executivo 

A ama é uma instituição assaz comprometida com a causa ambiental e os seus elementos 

constituintes. Teve a sua génese nos primórdios do ano 1990 por entidades jovens, com uma 

predição digna de realce no que tange à conservação da natureza. Informações actualizadas 

apontam que a ama contempla mais de setenta Membros de diferentes origens representando 

a Assembleia Geral, órgão máximo e soberano da ama. Não menos importante, mencionar os 

três órgãos sociais: Conselho de Direcção, Conselho Fiscal e a Presidência da Assembleia 

Geral da ama. Para o seu crescimento e visibilidade, os membros desempenham um papel 

preponderante, desde a defesa dos direitos ambientais na generalidade até a assimilação de 

princípios concorrentes a protecção das espécies animais e vegetais incluindo o homo sapiens 

sapiens. 

Quanto ao pessoal que labuta a tempo inteiro na ama, o número de trabalhadores aumentou 

ligeiramente, ou seja dos 56 de 2013, passámos para 57, o que corresponde a um crescimento 

de 1.79% apesar de se ter mantido o número de trabalhadoras do sexo feminino. Das 13 

trabalhadoras, importa referir que duas (2) são quadros seniores, ou seja, representam dois (2) 

Departamentos (o de Finanças e o de Recursos Humanos e 

Património) na ama, o que nos comove bastante. Mais de 

50% dos oficiais efectivos possui o nível superior e uma 

considerável parte está o fazendo, o que indubitavelmente vai 

acrescer valor à organização. 

A ama, para a sua melhor orientação e direcção, alavanca-se 

pelo seu plano estratégico para o período do 2012 a 2016. O 

referido plano apresenta 5 áreas estratégicas aonde 

projectos específicos contribuem para o alcance de seus objectivos estratégicos.  

 

Gestão dos Recursos Naturais 

O poder e influência da Indústria Extractiva de modo especial e da gestão dos recursos 

naturais no sentido lato, constituem uma realidade incontestável no role das discussões e 

debates da actualidade universal, o que significa que a ama não é uma excepção. Este 

domínio de saber, constitui actualmente o cerne das intervenções da ama, quer de modo 

individual bem como colectiva, a partir da qual se espera maior alcance dos benefícios comuns 

no que se refere ao desenvolvimento das comunidade e quiçá do desenvolvimento equilibrado 

da economia nacional.  

 



 
 

 
 

Educação Ambiental e Saneamento 

Como referimos no informe anterior, a ama continua a assumir a educação ambiental e 

saneamento como parte primordial dos programas da organização. Desde da sua génese, este 

constitui o sector que mais se tem destacado em termos de intervenções, obviamente contando 

com a parceria do governo e do município. Nesses eventos, desenvolveram-se iniciativas de 

sensibilização em temas inerentes à saúde, higiene e saneamento do meio. Não menos 

importante ajunta-se a este sector a estratégia de advocacia às comunidades de modo formal e 

informal, ou seja não somente pelas escolas mas também por intervenções comunitárias 

directas com apoio aos organismos localmente constituídos e instituídos.  

Participação Comunitária 

A mobilização e melhoria de capacidades das organizações comunitárias de base no sentido 

de empoderá-las e fortalecê-las de modo e a participarem activamente nos espaços e 

processos de governação, desde a identificação de oportunidades e prioridades comunitárias 

até no próprio processo de tomada de decisões ao nível do distrito, o que logicamente se 

enquadra nos principais objectivos da ama. Ora, não menos importante é a observância das 

relações de género não somente nas actividades socioeconómicas, como também nos 

processos governativos de modo holístico, abraçando naturalmente a política nacional de 

descentralização em curso no país desde a década de 90. 

Comunicação e Advocacia 

O século XXI mostra-se bastante centrada em modelos avançadíssimo de comunicação e 

advocacia. A ama não se distancia desse paradigma pelo que tem desenvolvido as suas 

acções alicerçadas nesse pilar. O Plano Estratégico da ama assume a área de comunicação e 

advocacia como transversal, integrando todas as áreas temáticas estratégicas de intervenção 

da organização com o objectivo de desenvolver acções de influência para uma implementação 

efectiva das políticas públicas das áreas de recursos naturais, ambiente, higiene e saneamento 

e participação comunitária para a defesa dos interesses dos “grupos mais desfavorecidos e os 

sem voz”.  

Desenvolvimento Institucional 

Admitindo que as actividades da ama só poderão ser realizadas de forma eficaz e eficiente 

quanto mais forte e consolidada ela for. É sob esse prisma que vários foram os esforços 

envidados não somente pela ama como também pelos parceiros de financiamento com ênfase 

no de Desenvolvimento Institucional financiado pela DIAKONIA e de modo geral todos os 

outros projectos que indubitavelmente têm contribuído para que os oficiais e técnicos melhorem 

as suas prestações pelo apoio técnico e material bem como na interacção com os vários 

actores sociais, políticos e económicos. No ano em referência foi realizada uma Assembleia 



 
 

 
 

Geral que contou com cerca de 45 membros, parte considerável, com a sua condição de 

membro devidamente regularizada. O pessoal da ama beneficiou-se de participação em 

workshos nacionais e internacionais nomeadamente nas mudanças climáticas realizados no 

Quénia e na África do Sul, na inclusão em redes internacionais da Indústria Extractiva realizado 

na Namíbia; no desenho e revisão de projectos realizado na Dinamarca, em finanças, 

Recursos Humanos realizado em Maputo, entre várias participações como convidados em 

Assembleias Gerais de Organizações em Maputo, na Beira, Nampula e Tete. Houve 

igualmente várias sessões de capacitações tanto internas, ou seja, realizadas e orientadas pelo 

pessoal interno da ama como também sessões específicas em matéria de finanças orientada 

por consultores contratados para o efeito.  

Projectos implementados 

Durante o ano 2014 ama teve sob sua gestão, nove (9) projectos em implementação.  

Eis a sua apresentação: 

 

OSOL – Projecto Our Sea, Our Life 

A ama em parceria com as ONG’s do Reino Unido, BIOCLIMATE e ZSL (Zoological Society 

London) implementaram o OSOL no litoral de Cabo-Delgado, concretamente nos distritos de 

Palma e Mocimboa da Praia (Malinde), e noutras comunidades residentes ao longo da zona 

costa (Lalane, Nssangue Ponta e ilha de Quifuque que fazem parte da jurisdição do Posto 

Administrativo de Olumbe; Quiwia e Quirindi da responsabilidade do Posto Administrativo de 

Quionga). O objectivo geral do projecto é o de desenvolver capacidades para reforçar o 

engajamento das comunidades na co-gestão de áreas marinhas e costeiras da maneira a 

envolver mulheres e diversificar as fontes de rendimento das pessoas dependentes dos 

recursos marinhos, desta feita reduzindo a pressão sobre os recursos marinhos. O projecto 

focaliza-se no trabalho com as mulheres residentes naquelas aldeias que praticam a pesca no 

seu dia-a-dia. O projecto trabalhará também no apoio a criação de grupos, a saber: ACPE 

Associação Comunitária de Poupanças e Empréstimos; CCPs- Conselhos Comunitários de 

Pesca; Associação de mulheres para a gestão das áreas de colecta de polvo, ostra, macaza e 

outra espécies que se podem colectar sem precisar de usar o barco, através da aplicação de 

pequenos negócios como um meio de subsistência das famílias. 

 

Projecto de Desenvolvimento Institucional 

O projecto de Desenvolvimento Institucional com financiamento da DIAKONIA se propôs a 

apoiar no fortalecimento Institucional da ama para fazer face a implementação do seu Plano 



 
 

 
 

Estratégico (2012 – 2016), que tem como essência contribuir para o bem-estar das 

comunidades, através da gestão sustentável dos recursos naturais, boa governação e 

cooperação activa entre os diferentes actores. Importa fazer menção e destaque a realização 

de troca de experiências em Maputo com três organizações: Sekelekany, Kuvuca, e GDI; a 

redacção de dois documentos referentes a aspectos transversais concretamente a política de 

Género e de HIV-SIDA ora em finalização; apoio a projectos no Desenho do currículo local a 

realização de vários workshops que contribuíram para um crescente aperfeiçoamento dos 

procedimentos financeiros e programáticos, por exemplo: o treinamento no pacote banana aos 

financeiros e alargado aos técnicos da ama. Apoiou na participação dos técnicos em reuniões 

estratégicas com outros parceiros em Maputo, Apoiou na realização de uma Assembleia Geral  

e um workshop de capacitação dos órgãos sociais da ama nos seus papéis e funções. 

 

EAE - Educação Ambiental nas Escolas 

O projecto de Educação Ambiental e Gestão Sustentável de Recursos Naturais, financiado pela 

Dinamarca através da ONG “Danish Forest Extension” – DFE. O projecto tem acções nas 

seguintes áreas temáticas de intervenção: Educação Ambiental, Gestão de Recursos Naturais 

e Higiene e Saneamento. Este projecto tem como objectivo geral desenvolver acções para que 

criança e jovens dos distritos de Ancuabe e Montepuez conheçam a importância da 

conservação e gestão de recursos naturais dentro e fora das áreas protegidas e a introdução 

da educação ambiental para o desenvolvimento sustentável através do conceito de escolas da 

natureza móvel (o uso de viatura, com técnicos e equipamento passando de escola em escola 

disseminando saberes pro-ambientais). Dentre várias actividades desenvolvidas, importa 

mencionar a finalização do desenho de currículo local, para o seu uso  nas escolas destes dois 

distritos, onde são agregados os saberes locais de educação ambiental para serem 

leccionados pelos professores e por sua vez serem partilhados nas comunidades através de 

clubes ambientais e conselhos de escola, pois, nestes últimos fazem parte os membros das 

comunidades, professores, encarregados de educação e estudantes.  

 

PHSPNQ – Projecto Higiene e Saneamento no Parque Nacional das Quirimbas 

O projecto está sendo implementado em 3 distritos da Província de Cabo Delgado Macomia 

,Ibo e Quissanga na zona costeira. O objectivo geral consiste na prevenção de doenças e a 

promoção de saúde nos jovens em idade escolar, das suas famílias e comunidades através da 

melhoria da higiene, saneamento e gestão ambiental. Para o efeito, desencadearam-se acções 

proponentes a observância dos cuidados básicos de higiene e saneamento, como o uso de 

latrinas e facilitação de processos de lavagens das mãos e uma mudança de comportamento 



 
 

 
 

através da introdução ou adaptação de novas práticas para o alcance de Comunidades Livres 

de Fecalismo a Céu Aberto. Como parceiros comunitários, o projecto conta com o 

envolvimento dos professores, dos Conselhos de Escolas, dos Conselhos comunitários de 

Pesca, dos Grupos de Poupança e crédito rotativo e outros como forma de incentivar a 

protecção e conservação do ambiente. 

 

FOSC – Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil 

Este projecto é financiado pela Action Aid Moçambique através de fundos da AECID (Agência 

Espanhola para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento) e está sendo implementado 

no Posto Administrativo de Mapupulo, no distrito de Montepuez. O projecto tem como objectivo 

geral, “Incrementar a capacidade de influência da sociedade civil de Cabo Delgado sobre as 

políticas de luta contra a pobreza”, e trabalha em duas componentes nomeadamente, 

Segurança Alimentar e Governação Local. Com este projecto espera-se alcançar as 

Organizações da Sociedade Civil com conhecimento e capacidade de análise das Políticas e 

Programas de Desenvolvimento participando e monitorando activamente as Políticas e 

Programas de Desenvolvimento coordenando com Governo e outros actores de 

desenvolvimento para a melhoria/harmonização da ajuda e no sistema de prestação de contas 

e também para o empoderamento de Mulheres influenciando políticas públicas. 

  

PROGOAS – Projecto de Governação, Água e Saneamento 

O projecto PROGOAS tem por vocação e meta, alcançar com eficácia a prestação de serviços 

públicos locais especialmente no sector de água e saneamento, bem como garantir que os 

órgãos locais de governação estejam preparados para fazer face o processo Governativo com 

enfoque na discussão e na inclusão das prioridades comunitárias nos Planos de 

Desenvolvimento Distritais esta presente em 8 distritos nas duas províncias de Cabo Delgado e 

Nampula e a ama tem a responsabilidade de implementar as actividades nos distritos de 

Mecufi e Ancuabe em Cabo Delgado. Importa fazer menção o fortalecimento dos CDCs onde 

no ano passado o número de CDCs do escalão A, ou seja, os já estabelecidos cresceu de 

modo acentuado fruto de uma cada vez maior acção coordenada e integrada de advocacia 

conforme iremos demonstrar ao, longo do documento 

SAAN – Projecto de Segurança Alimentar e Agro negócios 

Em cooperação com Helvetas Swiss Intercooperation, ama implementa o projecto de 

segurança alimentar e agro-negócio (SAAN) nos distritos de Ancuabe e Chiúre. Tem como  

objectivo central, o fortalecimento de pequenos produtores no sentido de aumentarem os seus 

rendimentos. Versa pelo pressuposto de apoiar no garante da segurança alimentar através do 



 
 

 
 

uso de semente de qualidade de variedades de alto potencial e outrossim pela melhoria de 

técnicas de cultivo e comercialização de semente e excedentes de produção, com a cadeia de 

resultados virada a redução da vulnerabilidade económica e para a melhoria dos meios de 

subsistência dos pequenos agricultores na província de Cabo Delgado. O projecto trabalha 

com outros parceiros principais e ONGs que actuam no Distrito, as associações de provedores 

de serviços, os CDCs (Comités de Desenvolvimento Comunitário), as diferentes entidades do 

governo distrital e as associações agro- pecuárias. 

 

GTRNA – Grupo Temático de Recursos Naturais e Ambiente de Cabo Delgado 

O Grupo Temático de Recursos Naturais e Ambiente de Cabo Delgado, ainda sob secretariado 

da ama, ou seja, é ama que orienta, facilita encontros. O GTRNA-CD) é um mecanismo de 

coordenação estratégica das organizações da sociedade civil e individualidades que 

desenvolvem acções na área de recursos naturais e ambiente com vista a maximizar as 

sinergias para a monitoria e advocacia das políticas públicas do sector de recursos naturais e 

ambiente para a defesa dos interesses das comunidades e cidadãos mais desfavorecidos. O 

epicentro das suas actividades é de promover acções que contribuam para uma cada vez 

melhor exploração de recursos naturais e ambiente na província de Cabo delgado. 

 

JEG– Justa Governação Ambiental  

É um projecto focalizado na defesa dos direitos das comunidades através de acções e ideias 

concertadas entre o Governo, o sector privado e as comunidades de modo a a se primar por 

políticas públicas defensoras do bem comum sem elitismos. Espera-se que aspectos 

candentes e bastante actuais como a descoberta e consequente exploração e recursos não 

signifiquem de forma alguma atropelos à legislação ora aprovada (lei de minas, Regulamento 

sobre Reassentamentos. Este projecto tem domo financiador a a Danish Forestry Extension e 

implementado nos distritos de Montepuez e Ancuabe. Como marco dois representantes da 

ama estiveram na Dinamarca para participarem num Workshop inerente a revisão dos 

objectivos e estratégias de intervenção do Programa, pois, não está sendo somente 

implementado em Moçambique, conta ainda o Nepal  e a própria Dinamarca. 



 
 

 
 

2. Introdução  

 

O presente relatório, referente ao ano de 2014, visa apresentar as principais realizações da 

ama na conjugação de esforços com os seus parceiros de implementação oriundos dos 

diversos quadrantes do planeta. 

É de salientar que a estratégia de apresentação deste documento será alicerçada nos 

resultados alcançados, procurando sempre que possível, uma linguagem directa e 

consequente. 

Importa referir que a ama, de facto, tem sido acompanhada de um crescimento assinalável a 

cada ano que passa, ou seja, no ano de 2014, obteve mais parceiros com destaque para com a 

IBIS tendo uma abordagem intervencionista nas actividades de fortalecimento da cidadania e 

defesa dos direitos humanos  na relação com a Indústria Extractiva onde o ponto marcante 

relaciona-se com estabelecimentos de entendimento com os Governos de Namuno e Balama 

no que tange à facilitação de estabelecimento de associações para fazer cobro ao garimpo 

ilegal e a sua defesa na relação com Megaprojectos a operarem na província de Cabo-

Delgado.  

Outrossim, em termos de execução programática a ama obteve resultados assaz satisfatórios 

nas várias áreas temáticas que a compõem, como são exemplos: 

 Solidificação considerável dos níveis de poupança entre as comunidades do litoral 

(Quissanga, Ibo, Palma, Mocimboa da Praia e Macomia) através dos programas de crédito 

e poupança rotativo entre as comunidades de Palma e Mocimboa da Praia nos últimos 

anos e Quissanga, Ibo e macomia há mais de três anos; 

 Incrementado o número de bancos de sementes pelas associações dos distritos de Chiúre, 

Ancuabe, o que de certo modo contribuiu para a melhoria da qualidade da semente para 

diversos usos, ou seja para a venda, melhorando a renda e alguma capacidade de auto-

sustento, como para aquisição de outros insumos necessários ao processo produtivo e 

organizacional das associação; 

 Aprovados os currículos locais nas escolas, na conjugação de esforços por dois projectos 

inerentes a Educação Ambiental e Higiene e Saneamento, como também a sua edição e 

impressão o que vai beneficiar directamente alunos dos distritos de Ancuabe, Montepuez, 

Macomia e Quissanga. Por outro lado difundiu-se através de peças teatrais, sessões de 

sensibilização comunitária envolvendo as lideranças locais, informações tendentes a boas 

práticas ambientais e sanitárias entre os membros das comunidades e nas escolas; 



 
 

 
 

 Beneficiadas duas associações através do Fundo para o Desenvolvimento do Distrito com 

apoio da ama no treinamento em desenho e elaboração de pequenos projectos em 

Montepuez;  

 Considerável participação da ama em fóruns nacionais envolvendo mais de 14 técnicos da 

ama e internacionalmente com a participação directa de 4 técnicos em matérias 

ambientalistas (mudanças climáticas, trabalhos ecológicos, gestão de resíduos sólidos e 

inclusão da ama em Fóruns Internacionais);  

 Melhorada a capacidade Institucional, através de workshops internos e participações 

nacionais e internacionais em Desenho e Monitoria de Projectos, Monitoria de Planos de 

Advocacia, Procedimentos Financeiros; 

 A equipa da ama esteve representada por dois profissionais numa viagem internacional 

ocorrido na Dinamarca para workshop na revisão do Projecto Justa Governação 

Ambiental  onde se alicerçaram abordagens e visões conjuntas entre Nepal Moçambique 

e Dinamarca de modo a se encontrarem resultados concomitantes à causa e finalidade do 

projecto, ou seja, melhorar as condições de vida das comunidades através de políticas 

públicas  vocacionadas à igualdade de oportunidades na exploração sustentável de 

recursos e a sua justa redistribuição não somente pelo grau de empenho como também 

pelo grau de perdas e exposição à riscos ambientais. 

 Em termos de estrutura, o presente relatório está orientada segundo as áreas estratégias 

mostradas no gráfico ilustrado no sumário executivo. 



 
 

 
 

3. Gestão sustentável de recursos naturais 

Objectivo Especifico 1: 

Recursos naturais aproveitados e explorados através de práticas sustentáveis. 

 

3.1. Práticas de agricultura de conservação adoptadas 

 

Resultado Esperado 1.1.: Comunidades adoptam práticas de agricultura de 

conservação, em parceria com (DPA, INIA), melhorando a produtividade 

salvaguardando questões de género. 

 

Sensibilizar os produtores em agricultura de conservação 

 Realizados 6 encontros de sensibilização para consciencializar aos Chefes dos Postos de 

Metoro e Mesa, chefes de Localidades de Campine e Giote em Ancuabe, chefe da 

Localidades de Micolene e 20 membros de conselho consultivos no Distrito de Chiúre para  

o financiamento das associações de Produção e multiplicação de sementes; 

 Assistidos 33 campos sendo 10 de produção e 23 de multiplicação de sementes no Distrito 

de Ancuabe 4 de produção e 4 de Multiplicação, em Chiúre 5 campos de Produção e 20 de 

multiplicação 

 

Capacitar os produtores em técnicas de agricultura de conservação. 

  Assistidos 10 promotores na transmissão de técnicas agrícolas em matérias de debulhas 

de milho e feijão, construção de 14 secadores de milho e feijão, aplicação de conservantes 

e demarcação de campos de produção agrícola; 

 Assistidas duas associações de provedores de prestação de serviços (Akoa e ASAC), 

supervisionados a qualidade dos seus serviços de 27 promotores comunitários que 

assistem 28 associações de agricultores 11 em Ancuabe e 17 Chiure com perspectiva de 

melhoria na produção e produtividade; 

 Apoiadas 7 associações de produção de semente na obtenção de DUATs que resultou 

obtenção de titulo provisório em duas 2 associações Maria da Luz Guebuza e Novo milénio 

de Nanjua, outras duas com identificação de áreas próprias para o processo de legalização. 

 Formados 27 técnicos em matéria escola na machamba de camponês 16 dos SDAEs e 9 

dos co facilitadores. Como impacto 7 campos identificados e preparados na Escola 

machamba de camponês; 

 Formados 09 extensionistas das entidades ama e SDAEs de 4 Distrito de Cabo Delgado e 

4 Distritos de Nampula em matérias de uso do Guião do extensionistas nas assistências 



 
 

 
 

aos beneficiários e partilha de estratégias de assistência de associações de provedores de 

serviços e agricultores 

. 

Treinar produtores em técnicas de produção de sementes e em técnicas pós-colheita 

 Supervisionadas 19 formações em cascata das quais 9 em matéria de associativismo, 4 

sobre técnicas de produção de semente, 4 quatro sobre gestão de negócios e 2 planos de 

desenvolvimento de capacidades; Actividade tem a função de a segurar a realização de 

réplicas de formações e sua qualidade, no período fora 6 em gestão de negócios, como 

impacto da actividade 2 planos de negócio foram elaborados e submetidos ao FDD; 

 Realizados 3 encontros de balanço e planificação trimestral que serviram de partilha de 

resultados alcançados e harmonização de planos de actividades. 

 Realizados dois 2 dias de campo um para Ancuabe e um para Chiure, servindo se  de troca 

de experiencias entre associações e produtores através de apresentação de resultados 

alcançados, onde foram visitados 7 campos beneficiando 62 participantes dos guiais 39 

homens e 23 mulheres; 

 Facilitado o fluxo de semente/culturas alimentares em 16 bancos de semente que têm 

ligação com associações de agricultores distribuída durante campanha agrícola por via de 

empréstimo em 12 associações e 02 agricultores singulares para garantir devolução; 

 Assegurada a divulgação contínua do papel dos provedores de serviços e extensão Pública 

aos agricultores em 5 cinco encontros de divulgação promovidos pelo governo abrangendo 

148 beneficiários dos quais 89 homens e 59 mulheres; 

 Supervisionadas 3 formações em cascatas nas matérias de plano e gestão de negócios e 

como impacto dois planos de negócios elaborados. 



 
 

 
 

 

Promover e capacitar associações de produtores em associativismo, conservação da 

produção e ligação com mercado 

 Desenvolvidas técnicas proponentes a sustentabilidade dos resultados dos grupos alvos, 

através de troca de experiências com outros parceiros que desenvolvem esta actividade; 

 Realizados 11 balanços mensais de actividades de partilha de resultados alcançados e 11 

planificações conjuntas de actividades entre ama, SDAEs e Helvetas durante o período o 

que possibilitou verificar em tempo útil a situação real e de forma suscinta, a dinâmica e 

grau de implementação das actividades; 

 Seleccionada cultura de feijão variedade de Brown, Mix como de alto rendimento, 

comparativamente com a variedade local, em 6 campos de demonstração de 1.000 m² cada 

sendo 4 em Ancuabe e 2 Distrito de Chiure. A quantidade alcançada foi de 296 quilos 

contra 55 quilos de variedade local, estiveram envolvidos 48 agricultores; 

 Facilitada a ligação e o fluxo de sementes em 5 bancos comunitários com sistema 

funcional, sendo 4 no distrito de Chiúre e 1 em Ancuabe;  

 Obtidos três títulos provisórios de DUATs de associações Maria da Luz Guebuza de Nanjua 

com 20 hectares, Novo Milénio também de Nanjua com 18 hectares e 3 de Fevereiro de 

Muaja com 52 hectares, um pedido em tramitação de associação 15 de Novembro de 

Nankumi com 25 hectares e 7 processos de pedido de consulta comunitárias em curso das 

associações Dar Vida de Nanona com 9 hectares, Orera de Giote com 30 hectares; 

 Assistidas e apoiadas na reestruturação de 07 associações maioritariamente em questões 

inerente ao papel e funções dos Órgãos sociais; 

 Sensibilizados 28 associações para a compra de semente de boa qualidade de variedades 

de alto potencial realizados categoria C1. Tendo como resultado imediato, colecta em 

contribuições de cerca de 25.020,00 mt para  13 associações,  que por sua vez adquiriram  

710 kgs de milho matuba  semente da COOSEN e SDAE de Ancuabe,  estabelecimento de 

um Memorando de Entendimento entre 3 de Fevereiro de Muaja e Fábrica de 

processamento de farinha de milho Tava Tuena de farinha de Montepuez e associação 

Amugi Ahoua na venda de 240 kgs de  Feijão. 

 



 
 

 
 

 

Divulgar boas práticas ambientais nas escolas 

 

 

 Envolvidas 21 Escolas compondo cerca de (2.380/595 alunos) em actividades de 

higiene e saneamento (demonstração de plantio de mudas; limpeza das mãos; 

demonstração Tip- tap para a higiene e saneamento; Abertura do aterro sanitários); 

 40 Escolas e 10 centros de educação de adultos receberam visitas da equipa da ama, 

incluindo demonstrações sobre higiene e saneamento, demonstração da importância 

das árvores e como controlam a erosão árvores como mão – em – actividade; 

 Revisto o número de membros dos Clubes Escolares para 2013, e a base de dados 

real é um total de 369 estudantes contra 547 em 2013. 

 20 Estudantes membros dos grupos de teatro foram visitados e reorganizados;  

 Realizadas 13 Campanhas de sensibilização, com foco na EESD através da acção – 

aprendizagem, com foco em filmes sobre Educação Ambiental, especificamente para 

controlo de incêndio para os centros de educação e alfabetização de adultos). O foco 

foram as aldeias /Escolas com Clubes Escolares; 

 

 

 



 
 

 
 

3.2. Gestão sustentável de recursos marinhos 

 

Resultado Esperado 1.2.: Comunidades pesqueiras adoptam práticas de gestão 

sustentável de recursos marinhos, em parceria com (IDPPE, PNQ, SPP, IIP). 

Sensibilizar os pescadores sobre boas práticas e técnicas de pesca 

sustentáveis. 

No âmbito do projecto OSOL EU foram capacitados com o apoio do IDPPE e ADNAP um total 

de 100 beneficiários (pescadores), entre homens e mulheres. Estes pescadores fazem parte 

dos CCPs recentemente criados com o objectivo de promover boas práticas e técnicas de 

pesca sustentáveis, de acordo com a legislação sobre o sector em vigor no país. Por outro 

lado, foi também capacitada a equipa da ama/OSOL em matérias ligadas aos processos de co-

gestão de recursos marinhos. A referida capacitação foi levada a cabo pela ZSL e Bioclimate, 

com o objectivo de dotar de ferramentas e conhecimentos necessários sobre a co-gestão de 

recursos marinhos e sua posterior partilha com as comunidades onde o projecto está a ser 

implementado.  

   

Introduzir artes selectivas de pesca. 

INDICADOR: 

 Comunidades de pescadores livres de uso de artes não selectivas de pesca 

 

Incentivar uma abordagem de zonas rotativas de pesca. 

Com o propósito de introduzir conhecimentos sobre ecologia da pesca costeira e introduzir 

assuntos relacionados com a co-gestão de recursos marinhos e consequentemente falar sobre 

a abordagem de zonas rotativas de pesca aos técnicos da ama, desenvolvendo desta formar a 

sua compreensão científica da ecologia marinha local e discutir a necessidade de uma gestão 

e conservação da pesca local com vista a facilitar a disseminação de informações a nível 

comunitário, teve lugar no distrito de Mocimboa da praia um workshop dirigido pela ZSL e 

Bioclimate. O workshop teve levou cinco (5) dias e contou com a participação de toda a equipa 

do projecto OSOL. 



 
 

 
 

 

  

Criar e capacitar CCPs para melhorar o 

desempenho  

 

Dois novos CCPs criados e estabelecidos ao nível 

dePalma e Mocimboa da Praia; 

Realizadas supervisões e workshops com CCPs 

para o melhoramento do enfoque e reconhecimento 

comunitários; 

Aplicadas multas comunitárias pelos CCPs como forma de promover a educação pragmática 

das comunidades sobre a importância do saneamento do meio 



 
 

 
 

 

4. Boa governação, comunicação e advocacia 

Objectivo Específico 2: 

Políticas públicas ligadas as diferentes áreas de intervenção da organização 

aplicadas eficazmente pelos diferentes actores através de monitoria e advocacia; 

 

4.1. Organizações comunitárias de base com conhecimento sobre a 
legislação ambiental 

 

Estabelecidos e funcionais 49 CDCs, 18 CCls foram estabelecidos e estão a funcionar, 49 

planos comunitários foram elaborados, Realizadas 18 feiras de planos comunitários nas 

localidades que culminaram com a elaboração de igual número de planos de localidades, 8 

feiras de planos de localidades realizadas que também culminaram com a elaboração de 

planos de postos administrativos, 2 encontros de harmonização dos planos dos postos 

administrativos com os planos sectoriais, 18 CLs capacitados em matérias Lobby, advocacia e 

funcionamento dos CLs, 6 sessões de troca de experiencia sobre monitoria de PDC realizadas, 

membros de 3 distritos participaram na troca de experiencia fora dos distritos em Chiúre e 

Eráti, monitorados um total de 62 PDCs 

20 sessões de auditoria pública foram realizadas, acompanhamento de produção de 

programas radiofónicos pela Rádio Televisão Comunitária Nacege, finalizado o ciclo de 

Projecto de água 2013 no distrito de Mecufi com a abertura de 8 fontes de água que estão a 

funcionar, 8 fontes reabilitadas em Mecufi, 46 CDCs e CAS realizaram sessões de prestação 

de contas. 

 O envolvimento das mulheres nas actividades e liderança dos CDCs e CLs consolidou-se 

significativamente e como resultado cerca de 33% de Mulheres membros de CDCs e conselhos 

consultivos assumem uma posição de tomada de decisões. A monitoria da implementação da 

boa governação nos CDCs e CAS mostra que existe um certo consentimento na 

implementação da boa governação no que toca a prestação de contas, realização de 

encontros, sessões de prestação de contas e renovação dos mandatos bem como o 

envolvimento da mulher nos processos de tomada de decisões. 

A maior parte dos Comités está empenhou-se na gestão das suas fontes de água para o seu 

funcionamento regular nas comunidades, igualmente mais membros de famílias contribuíram 

para o fundo de operação e manutenção para o seu sistema de água, incrementou-se a ligação 



 
 

 
 

dos CAS com os artesãos locais fruto do trabalho do Projecto na sensibilização dos artesão e 

dos CAS para uma maior ligação e trabalho conjunto. 

A promoção do saneamento do meio contou um forte envolvimento das autoridades 

comunitários e dos governos locais da base do nível de localidades o que aumentou o 

protagonismo na dinamização do saneamento nas comunidades, iniciada a instalação do 

sistema distrital de reparação, manutenção de fontes de água. 

Iniciado a documentação dos processos de CDCs (criação, funcionamento e experiências) 

em Ancuabe e Muecate, e documentar 1 abordagem e experiência de apoio ao processo 

de planificação distrital em Mecufi.  

 

 

 

4.2. Redes de organizações da sociedade civil engajadas em 
advocacia 

 

Resultado Esperado 2.2.: ama, redes províncias de OSC províncias e distritais 

com capacidades e engajadas em monitoria e advocacia de políticas públicas. 

 

Promover encontro de debate e auscultação ao nível dos CCPs, CDCs, CGRN, CLs, 

Pontos Focais Distritais sobre a problemática da utilização e exploração dos recursos 

naturais. 

 Realizadas réplicas dos workshops inerentes disseminação do Regulamento sobre o 

processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas e divulgação do 

Manual do Educador Ambiental em Namanhumbir, no distrito de Montepuez envolvendo 

cerca de 80 partipantes, sendo 65% do sexo feminino, quanto ao distrito de Ancuabe, 

cerca de 78 pessoas em Nacuale, contando com 68% do sexo feminino; por seu turno, 

o distrito de Palma, concretamente nos Postos Administrativos de Kiwiya, Lalane e 

Nsangue Ponta, observaram-se réplicas pelos colegas da ama afectos nesses locais 

tendo beneficiado directamente cerca de 200 pessoas com uma representação feminina 

em cerca de 65%, no distrito de Mocimboa da Praia, concretamente em Malinde, cerca 

de 50 pessoas beneficiaram directamente das réplicas, tendo o género feminino sido 

repreesentado em70%.  

 . Contactado o Governo do distrito de Namuno, na pessoa do Secretário Permanente, 

tendo inclusivamente manifestado o seu interesse em apoiar a criação e consolidação 



 
 

 
 

de associações e outras formas de trabalho organizado para fazer face a onda de 

anarquia que faz sentir no distrito, de onde se acredita que as reservas e a qualidade do 

Ruby lá existente sejam melhores em relação a Namanhumbir em Nonepuez; 

 Combinadas acções para o desenvolvimewnto de acções preventivas quanto a abusos 

na exploração florestasis e aos caçadores futivos; 

 Alcançados 50% de orçamentos de investimento distritais alocados e executados para 

prioridades identificadas pelos CDC e CCLs. 

 

Facilitar acções de recolha de evidências sobre aplicação da legislação das áreas de 

recursos naturais; 

Foram realizados dois estudos em Palma, tendo um sido realizado em torno do impacto sócio- 

económico da Indústria Extractiva e outro em torno do impacto da Indústria extractiva nos 

grupos vulneráveis como mulheres, crianças e idosos. 

Colocamos algumas das constatações a seguir: 

1. Conflitos sociais 

Os conflitos sociais recorrentes estão ligados a venda e por vezes usurpação de 

terras. Embora não tenha sido explorado no corpo deste relatório, viúvas e seus 

filhos fazem parte dos grupos vulneráveis que mais vêm terrenos que por direito 

os devia pertencer a ser usurpado por pessoas próximas ao marido finado ou 

por estranhos.  

 

2. Empregos  

De acordo com os nossos entrevistados, a indústria extractiva está sim a criar 

emprego. Mas as acusações de subornos para ter emprego e requisitos 

considerados bastante elevados para o perfil da maior parte dos residentes de 

Palma reduz as possibilidades de grupos vulneráveis como mulheres terem 

acesso ao emprego e a posições bem remuneradas. Os residentes do Distrito 

podem beneficiar de vagas que tenham possibilidade de formação/capacitação 

contínua de modo aumentar experiência, remuneração e segurança no trabalho. 

 

3. Educação 

Repensar a educação de crianças vulneráveis e da mulher. A baixa ou falta de 

educação escolar minar as possibilidades de sucesso das raparigas e rapazes 

ainda muito cedo. 

 

Introdução de cursos profissionalizantes que tenham, também, em conta a 

questão de género. Ou seja, como incentivar raparigas e rapazes a investirem 

(estudar) na educação? 

 

 



 
 

 
 

Colaborar com o fórum no treinamentos das plataformas, redes e grupos temáticos das OSC 

matérias de monitoria e advocacia de políticas públicas, papel, dinâmicas e funcionamentos das 

redes, 

 

Duas organizações de Cabo-Delgado, a ama e a ADEL, membros da Plataforma Nacional da 

Indústria Extractiva e Recursos Naturais, participaram na Assembleia Geral realizada em 

Maputo de onde se aprovaram relatórios vários referentes ao ano de 2013 e se teceram 

recomendações para uma cada vez melhor comunicação e inclusão entre os membros e a 

necessidade de evitar protagonismos demagógicos que vezes sem conta tendem a segregar 

os membros das organizações da sociedade civil; 

Criada a Aliança das Plataforma Provinciais que trabalham na Gestão de Recursos Naturais 

em Moçambique, onde a ama participou em dois encontros um em Maputo e outro em 

Nampula e posteriormente foi indicada para fazer o lançamento da iniciativa em Cabo-Delgado 

tendo esta sido bastante acatada pelos membros da sociedade civil e pela mídia. 

 

Promover acções para monitoria e advocacia de políticas públicas e desenvolvimento de 

propostas de financiamento com orientação para advocacia; 

Realizadas acções de divulgação do Regulamento de Reassentamento nos distritos de Palma, 

Ancuabe e Montepuez com a participação directa de cerca de 160 pessoas de onde 65% foram 

do sexo Feminino. 

Como resultado imediato, no distrito de Montepuez, no Posto Administrativo de Namanhumbir 

foi criado um comité de resolução de conflitos entre os membros da comunidade e a empresa 

Ruby Mining, de onde se espera reduzir o grau de abuso aos direitos e liberdades individuais 

dos residentes e trabalhadores daquele ponto de mineração; 

Em Palma detectou-se que os comités de reassentamento apoiados pelos mega projectos não 

tinham sequer ouvido falar no Regulamento de Reassentamento, o que melhorou 

sobremaneira o nível de entendimento dos seus direitos e por via disso a sua capacidade de 

exigência desde a necessidade de consulta pública à justa compensação pelas expropriação 

dos seus locais de convivência milenar. 



 
 

 
 

 

Promover encontros para partilha de informação, discussão de abordagens e 

desenvolvimento de planos de acção para as redes e grupos temáticos   

Houve 7 encontros do GTRNA, Os principais assuntos discutidos foram os seguintes: 

 

Temas debatidos nos encontros ordinários 

1. Encontro ordinário Fevereiro de 2014; Participantes: 08 representantes de OSC membros do 

GTRN) 

 Apresentação do Relatório das actividades de 2013; 

 Apresentação do Plano e orçamento aprovado pelo MASC (financiador: 20.000$); 

 

2. Encontro ordinário (Março 2014; Participantes: 09 representantes de OSC membros do GTRN) 

 Discussão sobre critérios de selecção do pesquisador para o estudo sobre impacto sócio-

económico da Indústria Extractiva em Palma.  

3. Encontro ordinário (Abril de 2014: 07 representantes de OSC membros do GTRN) 

 Discussão em torno da preparação do Observatório Provincial de Cabo-Delgado 

4. Encontro ordinário Maio.2014; Participantes: 07 representantes de OSC membros do GTRN) 

 Apresentação do Regulamento do Reassentamento resultante da Actividade económica 

5. Encontro Ordinário: Julho de 2014 

 Preparação da supervisão dos pontos focais do Grupo temático 

6. Encontro ordinário: Agosto 2014. 

 Estrategização do trabalho de campo com a equipa de pesquisa, para uma rigorosa recolha 

de dados e condição das entrevistas e discussões focais  

7. Encontro ordinário: Setembro de 2014Dinamização do processo de integração da sociedade 

civil a nível da província na comissão técnica de Acompanhamento e Monitoramento sobre 

Reassentamento em Palma; 

 Partilha do feedback do estudo sobre os impactos socioeconómicos da indústria extractiva no 

distrito de Palma inserido no Plano de Advocacia Financiado pelo MASC 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Identificar e mapear os actores envolvidos no processo de exploração dos recursos 

naturais. 

 

No acto de identificação e mapeamento dos actores envolvidos no âmbito de exploração de 

recursos naturais levou-se a peito as seguintes actividades: o censo socioeconómico e o 

levantamento contínuo de dados através do CPUE; e o desenho dos mapas participativos de 

recursos a nível de todas as comunidades do projecto. 

 

1. Censo Socioeconómico   

Com o intuito de estabelecer uma linha de base socioeconómica das comunidades do projecto, 

realizou-se um censo sócio económico em comunidades de Palma e Mocimboa da Praia, e 

ecomo consequência, produziu-se o primeiro relatório do referente a três comunidades 

nomeadamente: Nsangue Ponta, Lalane e Quifuqui. Não tendo sido finalizada a interpretação 

de dados de outras comunidades. O censo tinha como objectivos específicos colher 

informações sobre: 

 

 População; 

 Actividades praticadas nas comunidades; 

 Número de pescadores por arte ou actividade de pesca e por género/determinar a arte 

mais usada;  

 Principais capturas por arte ou actividade de pesca. 

 

A actividade seguiu duas etapas; a primeira consistiu na codificação e mapeamento de todas 

as casas de cada comunidade, seguindo a etapa do censo que consistiu em entrevistas em 

cada casa mapeada, onde colhiam-se informações sobre: código da casa, número de membros 

da família incluindo crianças, número de pessoas activas, idade; a principal, segunda, terceira, 

quarta e quintas, actividades para o estacão chuvosa e seca. A análise de dados foi feita com o 

auxílio da folha de cálculo “Excel”. 

Para a comunidade de Nsangue verificou-se um total de 694 habitantes, onde 364 foram 

economicamente activos; A principal actividade foi a pesca; a rede de arrasto foi a mais usada 

pelos homens e a rede mosquiteira pelas mulheres, peixe diverso como o grupo alvo mais 

capturado. 



 
 

 
 

Na comunidade de Lalane verificou-se um total de 774 habitantes, onde 350 foram 

economicamente activos; do censo, a pesca apresentou-se como a segunda actividade (sendo 

a primeira principal, a agricultura). O anzol foi a arte mais usada pelos homens e a rede 

mosquiteira pelas mulheres, peixe diverso como o grupo alvo mais capturado. 

Na ilha de Quifuque verificou-se um total de 678 habitantes, onde 315 foram economicamente 

activos; a pesca foi a principal actividade maior numero corresponde a homens. O anzol é a 

arte de pesca mais usada pelos homens e a rede mosquiteira pelas mulheres, peixe diverso 

como o grupo alvo mais capturado. 

 



 
 

 
 

 

4.3. Maior visibilidade das acções da organização 

 

Resultado Esperado 2.3.: Garantida maior visibilidade das acções da organização 

e eficiência e eficácia dos mecanismos de gestão e comunicação interna mais 

 

Comemoração da semana do ambiente. 

Realizadas sessões de reflexão abordando temas proponentes à preservação da natureza, 

aquecimento global, mudanças climáticas com os membros da sociedade civil de pemba na 

semana do ambiente; 

Realizada sessão de limpeza da praça 25 de Setembro em colaboração com a Direcção 

Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental seguida de debates em torno da efeméride 

(dia Internacional do meio ambiente); 

Realização de actividades desportivas e de plantio de árvores em Ngura no distrito de Ancuabe 

seguido de ofertas de material desportivo à escola; 

 

Currículo local 

 

A existência física do Currículo local para 4 distritos: Macomia, Ancuabe, Quissanga e 

Montepuez prontas para a educação primária contando com a iniciativa da ama, é uma 

experiência única em Moçambique no que concerne a esta matéria; 

 

Página web 

 

A abertura da página Web da organização constituiu uma nova era da tecnologia no 

desenvolvimento organizacional; acção sobre a qual cerca de 5 técnicos da ama beneficiaram-

se de treinamentos para a sua alimentação e manutenção. 

Número significativo dos parceiros da ama comoveram-se bastante tendo manifestado por 

escrito  o seu regozijo pela iniciativa, em cerca de 90%. 

 

Filiação a redes internacionais 

 

Interacção da ama com  várias instituições ambientalistas em África, resultante do 

envolvimento da ama na  EEASA; 

Convites internacionais para participar em workshops ambientalistas no Quénia e na África do 

Sul.



 
 

 
 

 

5. Promoção da Planificação e Orçamentação Distrital 
Inclusiva. 

5.1. Mecanismos de participação comunitária 

 

Resultado Esperado 3.1.: Fortalecidos e estabelecidos os mecanismos de 

participação comunitária obedecendo questões de género. 

 

Efectuar o levantamento junto aos CDCs/FLs/CLs sobre funcionamento e as 

necessidades de fortalecimento. 

 Estabelecidos 47 CDCs, representados por 1,387 membros dos quais 549 são mulheres 

que representam 40%, 153 membros dos CDCs estão no CODIR dos quais 50 são 

mulheres representando 33%, todos os CDCs tem um regulamento interno, um plano 

comunitário e durante o ano de 2014 receberam capacitação em matéria de elaboração 

e monitoria do PDC, os membros de CDCs participaram em sessões de troca de 

experiência cujo tema foi “implementação de PDC dentro dos distritos e fora dos 

distritos em Chiúre em cabo Delgado e Eráti em Nampula cujo temas foram 

saneamento do meio, e funcionamento de CDCs e CAS. 

 

 Estabelecidos 66 CAS, com um total de 766 membros dos quais 389 são mulheres que 

representam 51%, 264 membros de cas entre homens e mulheres estão na liderança 

dos CAS dos quais 135 são mulheres representando 51%. 

 

 Assistidos 18 CCLs pela ama nos três Distritos, com um total de 416 membros com uma 

representação de 142 mulheres que representam 34%. 79 Membros de CLs estão na 

liderança com uma participação de 31 mulheres que representam 39%. Os membros de 

CLs receberam capacitação em matérias de lobby, advocacia e negociação nos distritos 

de Mecúfi e Ancuabe enquanto em Macomia os membros de CLs receberam 

capacitação em organização e funcionamento dos CLs. 



 
 

 
 

 

Capacitar os CDCs/FLs/CLs no módulo planificação descentralizada, Liderança e gestão 

de conflitos, monitoria e avaliação, Prestação de contas e Género e Governação. 

 

 Actualizados 49 planos de desenvolvimento comunitários com a participação de 986 

dos quais 353 mulheres representando 35,8%; 

 Capacitados membros de 8 CLs do distrito de Macomia em matérias de 

descentralização, LOLE, o papel, organização e funcionamento de conselho Local, com 

uma participação de 152 membros dos quais 37 mulheres representando 35%; 

 Capacitados membros de 10 CLs do distrito de Mecúfi e Ancuabe em matérias de 

Lobby, advocacia e negociação com uma participação de 244 membros dos quais 67 

mulheres representando 27%; 

 Realizadas 18 feiras de planos de desenvolvimento comunitários nas localidades em 

igual número de localidades com a participação de um total de 545 membros de CCLs e 

CDCs dos quais 141 mulheres, representando 26% que culminou com a elaboração de 

18 planos das localidades com as principais prioridades das comunidades. 

 Realizadas 8 feiras de planos de Postos Administrativos com a participação de um total 

de 308 participantes dos quais 79 mulheres representando 26% (Macomia 4, Mecúfi 2 e 

Ancuabe 2 Postos administrativos respectivamente); 



 
 

 
 

 

5.2. Participação comunitária na elaboração dos planos e 
orçamentos distritais 

Apoio na elaboração dos planos de desenvolvimento comunitários. 

 Realizados três (3) encontros de Harmonização dos Planos dos Postos Administrativos 

e Sectoriais (SDAE, SDPI, SDAMA, SDEJT, SD etc.) nos distritos de Mecúfi e Macomia 

com a participação de chefes de Postos administrativos e de localidades com a 

participação de um total de 106 membros dos quais 24 mulheres. Nestes encontros 

foram expostos um total de 6 planos de postos administrativos, houve uma discussão 

em torno dos planos e finalmente foram entregues aos conselhos técnicos distritais de 

Macomia e Mecúfi para a respectiva integração das prioridades no PESOD 2015 que na 

altura ainda estava em processo de elaboração. Para o distrito de Ancuabe facilitou-se 

a realização da sessão do CCD para aprovação final do PESOD; 

 Realizadas seis sessões de troca de experiência entre CDC cujos temas abordados fora 

relacionados com implementação de planos comunitários e dos princípios de boa 

Governação, envolvendo um total de 32 CDCs com uma participação de um total de 

317 membros de CDCs dos quais 105 mulheres representando 33%;e 

 Monitorados 62 planos comunitários elaborados pelos CDCs durante o processo de 

troca de experiencia entre CDC. Durante a monitoria constatou-se que os PDC registam 

uma realização de 80% no geral em relação as actividades implementadas com 

recursos locais. Acerca das actividades encaminhadas muitas ainda não tinham 

resposta dos Governos distritais. 



 
 

 
 

 

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. Sistema de recolha e tratamento de resíduos 

 

Resultado Esperado 4.1.: Melhorado o sistema de recolha e tratamento de 

resíduos nas comunidades. 

 

Realizar campanhas de sensibilização sobre recolha, depósito e tratamento dos resíduos 

sólidos. 

 Assistidas as 14 comunidades beneficiárias capacitações em SANTOLIC através de  

acompanhamentos sistemáticos dos grupos, mas em termos de resultados práticos o 

processo de reconstrução de latrinas ainda demostra ser lento em virtude de os lençóis 

freáticos estarem saturados, em várias comunidades aonde trabalhamos. Apesar 

desses contratempos, foi possível construir 303 latrinas familiares 87 no distrito de 

Macomia, 14 no distrito do Ibo e 202 no distrito de Quissanga. Paradoxalmente a 

lentidão no processo de construção de latrinas é notório em quase todas comunidades 

a prática de Fecalismo a céu aberto considera-se extinta visto que as pessoas 

começaram a usar enxadas para deposição dos excrementos (sistema gato); 

 Envolvidos 28 professores nas capacitações dos clubes escolares ambientais  em  

higiene e saneamento e educação ambiental; 

 Treinados 16 clubes ambientais nas escolas 06 das escolas de Macomia e 03 de 

Quissanga  e 07 no distrito de Ibo onde participaram 242 alunos dos quais 125 

raparigas e 117 rapazes; 

 



 
 

 
 

Interacção com entidades sanitárias e de provisão de água potável 

 Reparação –Reabilitaçao de 8 fontes de agua 4 no distrito de Macomia e 4 no distrito de 

Quissanga;                                                       

 

                 sessão de reparação de fonte de água 1 

                                   

 Apoiado o sector da Saúde na realização de campanhas de vacinação para alunos da 

1ª e 2ª classes  nos distritos de Quissanga e Ibo que abrangiu 2938 alunos. A 

vacinação consistiu na administração de Mebendazol ,Vitamina A e Anti-Tetânica; 

 Apoiado o sector de Saúde em logística na capacitaçao de 1 Técnico de Medicina Geral 

do distrito do Ibo em estomatologia para responder as necessidades do distrito no 

tocante saúde oral entre os alunos nas escolas;        

 

 

 

Apoiar o funcionamento dos CCPs  

 Legalização de 07 CCPs do distrito de Macomia (2), Ibo (2) e Quissanga (3) a nivel 

Provincial; Realização de troca de experiência de 11 PCRs  dos distritos de 

(04)Macomia,(04)Quissanga e (03) Ibo; 

 Realizadas trocas de experiências de 8 CCPs dos distritos de Macomia (03) ,Ibo(04) e 

Quissanga (01) que contou com a participaçao de 66 pessoas  dos quais 43 homens e 

23 mulheres . 

É de referir que o maior ganho prende-se ao facto de maior motivação dos CCPs o que 

contribui directamente para a manutenção da beleza e limpeza das praias, o incremento 

da vigilância e por conseguinte redução de pescadores intrusos nas águas territoriais o 

que certamente reduziu o uso de técnica de pesca nocivas, por seguinte tentativa de 

melhorar a preservação da biodiversidade. 



 
 

 
 

6.2. Actividades económicas alternativas e aumentam os seus 
rendimentos 

 

Resultado Esperado 4.3.: Comunidades executam actividades económicas 

alternativas e aumentam os seus rendimentos, respeitando o uso sustentável dos 

recursos 

 

Treinamento dos Membros dos Comités para a elaboração de Planos e Gestão de 

Negócios e Poupança e Crédito Rotativo e Monitoria das actividades. 

No período em análise foram treinados dez Associações Comunitárias de Poupança e 

Empréstimo, tendo envolvido um total de 204 beneficiários entre homens e mulheres. 

O principal objectivo do trabalho com os ACPE tem a ver com dois aspectos peculiares, a 

saber: por um lado reduzir a pressão dos recursos marinhos através da elaboração de planos 

de negócio e sua consequente implantação usando como recurso o dinheiro poupado no 

grupo. Por outro lado, a promoção de ACPE’s tem a ver com a divulgação a nível dos grupos, 

de questões relacionadas com a necessidade de implementação de um processo de gestão 

participativa de recursos marinhos e seu uso integral com recurso a artes de pesca aprovadas 

e autorizadas por lei. 

 

 

Evolução do grupos de Poupança entre as comunidades  

 

Criados mais 38 novos grupos de Poupança e Credito Rotativo  que englobam pelo menos 508 

pessoas. 

 

Situação actual dos PCRs  

Cumulativo de 59 grupos de PCR criados e funcionais; 

Movimentados ao nível dos 59 grupos dos distritos de Ibo, Macomia, Quissanga e Palma um 

montante em meticais na ordem dos 2,263.989.00,00Mt (Dois milhôes duzentos e sessenta 

e três mil novecentos e oitenta e nove Mt) aproximadamente a 68.605.72 USD, envolvendo 

directamente 1,128 membros dos grupos com uma representação feminina em 69%.  



 
 

 
 

 

 

7. Desenvolvimento Institucional e Organizacional 

Objectivo estratégico 5:  

Desenvolvidas e fortalecidas as componentes institucionais e organizacionais da 

ama  

 

Através da parceria com a Horizonte 3000, uma organziação Austríaca, foram alcançados  

marcadamente os seguintes resultados: 

 Harmonizados os planos dos projectos para o ano de 2014; 

 Estruturadas as histórias de sucesso da ama; 

 Lançada a página web da ama; 

 Estruturados modelos de monitoria de projectos o que melhorou sobremaneira o grau 

de acompanhamentos das actividades dos projectos 

 Com o financiamento da DIAKONIA realizaram-se capacitações e refreshment 

workshops à equipa técnica, realizou-se a Assembleia Geral e realizado workshop 

alargado aos órgãos sociais da ama no que tange aos seus papéis e funções; 

 Treinados técnicos da ama no manuseio da página WEB sob aprovação rigorosa pela 

estrutura organizacional da ama. 

 

 

7.1. Visibilidade da ama e dos membros dos órgãos sociais  

Realizada troca de experiências dos órgãos sociais em Maputo com três organizações 

 

1. ama – Sekelekani: a vocação do Sekelekani é a de comunicação estratégica o que a 

possibilita fazer parte de vários debates nacionais e internacionais, tendo no evento 

apresentado o seu modus operandum por sua vez a ama apresentou algumas 

constatações no que tange a gestão de recursos naturais ao nível da província; 

2. ama – Kuvuka: a Kuvuka trabalha na área de advocacia tendo uma equipa bastante 

inferior apesar de vários projectos a nível nacional. Sua estratégia prende-se a 

estabelecimento de memorandum de entendimento com organizações baseadas nas 

províncias para conjuntamente realizarem actividades com o intuito de fortalecimento 

das organizações da sociedade civil em vários domínios. A ama apresentou as 



 
 

 
 

actividades que desenvolve na província de Cabo-Delgado com enfoque na 

preservação da biodiversidade, higiene e saneamento, educação ambiental, 

Governação, advocacia ás comunidades; 

3. ama –GDI:  a GDI realiza actividades inerentes a governação procurando analisar as 

ferramentas de monitoria governativa no país. A ama apresentou suas estratégias de 

actuação na província, enaltecendo a pertença a redes temáticas nacionais e 

internacionais, a advocacia, ao currículo local nas escolas. A realização anual de 

Assembleia Geral, encontros de apresentação de actividades ao Conselho de Direcção; 

as sessões de supervisão pelo conselho fiscal entre outros encontros alargados aos 

membros dos órgãos sociais. 

 

 Participação nos encontros multissectoriais de combate a doenças diarreicas incluindo 

cólera a nível provincial  

 

Participação do pessoal da ama em 3 encontros para análise conjunta das acções de combate 

a doenças diarreicas incluindo a cólera. Estes foram liderados pela Direção Provincial de 

Saúde envolvendo várias instituições e organizações da sociedade civil. O grande registo que 

constitui motivo de orgulho a nível da província foi o de não ter havido registo de ocorrência de 

nenhum caso de cólera no ano de 2014 em Cabo delgado apesar do aumento de casos de 

diarreias, eventos típicos do período chuvoso.  

  

 

Participação no Treinamento ACVC 

 

Participação  num treinamento organizado pela CARE na cidade de Maputo denominado que 

significa Analise da Capacidade e Vulnerabilidade Climática (ACVC)  sensível ao género 

Esta é mais uma metodologia participativa onde as comunidades são empoderadas pela 

oportunidade de articularem os seus conhecimentos através de um dialogo colaborativo e de 

estabelecerem ligações, sobretudo com os lideres que podem levar a identificação de 

mudanças e soluções. No ACVC pretendeu –se:  

 

1- Analisar a vulnerabilidade às mudanças climáticas,  aos desastres naturais e a 

capacidade de adaptação em função do género ao nível comunitário.  

2- Conjugar o conhecimento local aos dados científicos para se conseguir mais clareza 

 sobre os impactos das mudanças climáticas e desastres naturais sobre os homens, 

mulheres e crianças num determinado local. 



 
 

 
 

Como resultado imediato, pode considerar o facto de os participantes directos terem 

apreendido as noções básicas e  longo termo espera-se que haja réplicas comunitárias e que 

progressivamente os membros das comunidades moderem e aliem as sua acções em função 

das recomemndações sobre boas práticas ambientais inclusivamente a necessidade de se 

instalarem em zonas pouco propensas aos desastres ambientais, reduzindo desta feita a sua 

exposição e vulnerabilidade face aos riscos e ocorrência de eventos climáticos, considerados 

devastadores. 

 

Finalmente, sem dúvida alguma e por necessidade estratégica fazer-se-á futuramente balanço 

para aferir-se os recursos e vidas humanas poupadas e igualmente a avaliação das vantagens 

comparativas aos casos eventualmente não acautelados. 

 

. 



 
 

 
 

 

8. Conclusões 

 

Em termos de considerações finais, as actividades realizadas pela ama no ano de 2014 foram 

bastante positivas visto que o os objectivos e os resultados esperados foram alcançados na 

globalidade pese embora uma e outra actividade tenha sido relegada para último plano e ou 

mesmo não realizada. Passamos em seguida a destacar as principais realizações: 

 Fecho com sucesso do projecto FOSC onde somente no ano de 2014, duas 

associações foram agraciadas com o Fundo para o Desenvolvimento do Distrito; 

 Durante a vigência do projecto cerca de 10 associações beneficiaram-se do fomento 

pecuário, treinamentos em vários domínios desde a concepção de projectos, desenho 

de planos comunitários, sessões de loby para a inclusão das suas preocupações nos 

panos distritais, a construção da casa do idoso em Montepuez, o que serve de escritório 

e local de debates, encontros onde os membros da 3ª idade partilham as suas visões e 

perspectivas de vida; 

 A responsabilização das autoridades comunitárias, as escolas no processo de 

promoção de saneamento nas comunidades ’’e um factor para dinamizar a promoção 

dom saneamento nas comunidades;  

 Angariados com sucesso dois novos parceiros para o domínio do fortalecimento da 

sociedade civil nomeadamente a IBIS e a Weefect, este último com forte apoio da 

Diakonia para o seu alcance; 

 As actividades de crédito e poupança rotativa movimentam o equivalente a 68,000.00 $ 

somente em 4 distritos e com uma composição comunitária de grupos e associações de 

relativamente baixa renda, o que significa afirmar que, com a ausência de bancos 

formais, este grupos conseguem movimentar créditos que de acordo com os membros 

dos grupos há bastante sinais de melhorias em termos de condições e nível de vida das 

comunidades, principalmente se quisermos comparar a redução da pressão dos 

recursos marinhos para o sustento das comunidades.  

 4 CDC e 4 CAS liderados pelas mulheres como é o caso das aldeias de Nacuale, 

Natocua, Muaguide e Nipataco. Depreende-se uma crescente afirmação das mulheres 

na liderança dos grupos; 

 As actividades em rede contribuíram significativamente para a observância da lei em 

Palma no que ao Reassentamento comunitário diz respeito, onde o processo de 

consulta comunitária teve de ser levado em consideração visto que não tinha sido feito 

nos moldes legais; 



 
 

 
 

 Outrossim a ama conseguiu realizar pesquisas em parcerias com a UEM e igualmente 

com a ZSL (Zoological Sociey of London) de onde obtivemos resultados assaz 

animadores no que tocas as intervenções no campo. 

 A introdução do currículo local nas escolas em 4 distritos da província de cabo-Delgado, 

foi obviamente um marco significativo, principalmente se tivermos em consideração que 

constitui uma experiência única em Moçambique, ou seja, a prerrogativa de introduzir 

matérias locais em cada distrito na educação primária é de 20% de tempo lectivo, 

todavia a ama é ainda a única entidade que está aproveitar-se sabiamente da 

recomendação nacional do sector de educação primária. 

 As feiras de planos comunitários constituem uma ferramenta que incrementa o diálogo 

entre as comunidades e as entidades governamentais no processo de planificação 

distrital por isso é importante que sejam assumidas pelos governos locais; 

 O financiamento da DIAKONIA foi igualmente assaz determinante no ano de 2014 onde 

não somente contribuiu nas comparticipações do sector administrativo-financeiro como 

também em actividades de supervisão das actividades da ama e em participações 

nacionais e internacionais o que melhorou significativamente a visibilidade internacional 

da ama.  

 

 

Lições aprendidas 

 A Participação aos encontros de vária ordem (planificações e balanços mensais e 

trimestrais) à escala provincial (nos distritos) revelou-se de extrema importância por ter 

condicionado uma considerável actualização de abordagens, perspectivas na relação com 

principalmente nos grupos de poupanças comunitários e serviços governamentais, trocar 

experiências com os diferentes actores, provedores de serviços e foi muito bom contar com 

a participação dos Governos distritais representados ao mais alto nível pelos 

Administradores e Secretários Permanentes que também são actores que impulsionam o 

desenvolvimento destas Organizações comunitárias de Base e a organização deve 

assegurar uma participação efectiva, o que demostra ser uma plataforma ou uma rede em 

que a Organização com ganhos e visibilidade a nível nacional. 



 
 

 
 

 

Boas práticas: 

 

 

 A influência dos CDCs ágeis e regulares (categoria A e B), indubitavelmente 

contribuíram não somente para a discussão interna dos seus anseios como também a 

sua inclusão nos planos distritais o que permitiu alcançar algumas das suas 

necessidades diárias; 

 

 Os PCRs constituíram uma oportunidade de poupanças aos grupos de poupança em 

especial e às comunidades costeiras, que não somente encontram-se desprovidos de 

bancos como também esta prática ocupa actualmente uma posição alternativa 

sustentável e segura de poupar e circular moedas para o bem comum; 

 

 O currículo local nas escolas primárias aumentou sobremaneira o conhecimento local 

da biodiversidade e o contexto local pelos estudantes e pela comunidade de modo 

holístico; 

 

 A realização de pesquisas em colaboração com instituições de ensino superior, 

constituiu uma mais-valia para a melhoria do grau de percepção e alcance da 

cosmovisão nos locais onde a ama opera; 

 

  A réplica dos treinamentos oferecidos aos membros da comunidade constituiu um 

catalisador para aumentar em número e género os membros das comunidades com 

conhecimentos não somente das leis e regulamentos como também as técnicas de 

consulta comunitária e de canalização a entidades específicas de situações concretas 

que preocupam as comunidades. 



 
 

 
 

 

Constrangimentos  

 

 Relativa morosidade no desembolso inicial anual de fundos e toda a cadeia processual 

pelos parceiros de financiamento; 

 

 Relativo atraso no envio de relatórios financeiros devido ao pacote banana, pois, leva muito 

tempo a preencher-se os processos aliado a escassez de pessoal no sector; 

 

 2014 Constituiu um ano atípico para actividades comunitárias principalmente no seu II 

Semestre devido a actividade política bastante intensa devido a conjuntura eleitoral que 

obviamente influencia necessariamente todo o resto de actividades comunitárias; 

 

 Invasão de zonas de jurisdição alheias pelos CCPs aliada a fraca abertura entre eles e com 

o SDAE; 

 

 Fraca coordenação entre os CCPs, Fiscais do PNQ, ADEMAR e SDAE sendo o CCP 

relegado a segundo plano pelas instituições governamentais. 

 

 O PNQ não considera ou não reconhece autorizações ou licenças do SDAE  o que origina 

conflitos entre estas duas instituições do Estado, pois, não existe clareza de quem se 

subordina a outra; 

 

 Durante o ano de 2014, os CCPs, na sua maioria, debateram-se com problemas internos 

derivados da sua própria estrutura organizacional, não tendo havido registos de seguimento 

de planos de actividades, e pelo facto de terem realizado reuniões irregulares e de forma 

esporádica, especificamente quando existissem conflitos. 

 

 



 
 

 
 

 

Desafios 

 

 

 O principal desafio da ama é o de geração de receitas próprias para a sua 

sustentabilidade, pois, ainda limita-se a aplicar-se aos concursos para implementar 

projectos; 

 

 A construção do Centro de Recursos em Pemba é o desafio secular da ama, porquanto 

iria racionalizar o seu potencial intelectual endógeno à experiência, na provisão de 

pacotes modulares nas áreas de Higiene e Saneamento; Educação ambiental, 

Desenho. Monitoria e Gestão de projectos, Gestão de Recursos Marinhos, Advocacia 

em matéria de Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Ambiente. 

 

 

 

Desvios 

 

 

 Solicitação aos parceiros de financiamento a aprovações de planos e orçamentos 

reajustados em função do curso dos projectos e a necessidade de adequação à 

realidade contextual ou seja, actualidade e pertinência das actividades/resultados 

esperados. 


