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1. Sumário Executivo
Os desafios emergentes do processo desenvolvimentista em Moçambique, com enfoque na
exploração de recursos naturais, constituem uma oportunidade e motivo de reflexões conjuntas por
parte dos ativistas sociais e organizações da sociedade civil que tanto se esforçam por um
Moçambique melhor, neste quesito a ama não é exceção.
É justamente sob esse prisma que sendo adepta da gestão sustentável dos Recursos Naturais, a ama
se tem desdobrado na preservação da biodiversidade marinha, terrestre, florestal, muitas vezes sem
mãos medir, ou seja, com todo o afinco necessário.
O modelo usado neste relatório pressupõe a apresentação dos resultados de relevo e a sua
correlação com prováveis melhorias nas condições de vida das comunidades directa e indiretamente
beneficiárias.
Ora, por forma a trazer abordagens e informações com um nível de fiabilidade considerável, a ama
pautou pela advocacia baseada em evidência para influenciar mudanças quer nas políticas bem como
na relação sector público, privado e comunidades.
A transmissão e partilha práticas amigas dum ambiente saudável continuaram a tomar uma posição
e lugar de destaque nas várias ações pelos colaboradores envolvidos no terreno.
Em termos de pessoal técnico diretamente afecto no campo e nos escritórios, a ama contou até o
final de 2017 com um total de 53 colaboradores efectivos, sendo nove do género feminino, liderando
os departamentos administrativo, Financeiro e Recursos Humanos e Património, sectores de
Pesquisas socioeconómicas e o sector de Horticultora bem como o de género na organização.
Importa ainda referir que todos os Oficiais e coordenadores têm formação superior concluída e ou
em conclusão o que tem contribuído sobremaneira para intervenções com nível de segurança e
autoconfiança aceitáveis.
Tomando em consideração que ama opera, mediante o seu Plano Estratégico 2017-2022 por áreas,
temáticas, passamos a seguir com a apresentação dos principais resultados obtidos durante o
período de 2017:

1.1.

Gestão dos Recursos Naturais

Foram determinadas reservas temporárias e zona de reabastecimento1 na ilha de Matemo e
Quirimba e de outrossim identificou-se algumas áreas em Quirambo e Mussemuco, sendo uma para
reabastecimento de peixe e outra para caranguejo beneficiando no total de 12,300 pessoas, sendo
80% pescadores 35% dos quais mulheres.


1

Através da revitalização dos CCPs em Quirimbas Confiscadas 11 redes mosquiteiras usadas
param a pesca tendo sido posteriormente incineradas;

Reservas permanentes – que são áreas permanentemente vedadas a pesca
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Repreendidos 38 pescadores por pescarem na reserva e como agravante de terem usado
técnicas e práticas nocivas de pesca;



Com a iniciativa de crédito e poupança rotativa foram movimentados no total cerca de
$51,000.00, sendo nas comunidades de Ilha de Quifuque Lalane, Quiwia, Quirinde, Nsangue
Ponta e Malinde equivalente a $31,000.00 beneficiando 370 membros em 19 grupos 65%
mulheres registando e em de cerca de $20,000.00 em Quirambo, Mussemuco, Matemo,
Quiramba e Ibo-sede beneficiando cerca de 430 membros que aumentaram o poder de
compra de bens diversos como roupa variada (uniformes, roupa de culto, casamentos,
cerimónias diveras), alimentos e até em eletrodomésticos (rádios, Televisão, Painéis solares);



Os CGCRN de Mecocora e Natocua apoiados em desenho de plano de maneio comunitário
beneficiando cerca de 53 membros, 45% mulheres;



CGCRN Treinados em fiscalização comunitária, planos, impactos das mudanças; Lei da
Conservação Natocua e Mecocora

1.2.

Educação Ambiental e Saneamento Governação

Tabela Resumo Resultados Atingidos:
9
N°

Código

Actividades Planificad as

Local

Unid.

Metas da ac tividade
Plano

Real.

P e nd.

Participan tes
H

M

T

% Real.

A.1Agua e Saneamento
A.1.1

Atualização das listas dos
membr os dos CAS

1

2

3

4

5

6

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5.

A.1.6.

Autoavaliação dos CAS

Encontros de coordenaçã o
com o SDPI

Acompa nha mento do SDPI na
seleção das c omuni dades
pelo CdP 2016

Chiúre

80

80

49

31

185

142

327

61

Mec ufi

20

20

16

4

94

101

195

100

Total

100

100

65

35

279

243

522

65

Chiure

20

20

0

20

0

0

0

00

Mec ufi

20

20

0

20

0

0

0

00

Total

40

40

0

40

0

0

0

00

Chiúre

5

5

5

0

26

13

30

100

Mec ufi

5

5

5

0

14

4

18

100

Total

10

10

10

0

40

17

48

100

Chiure

2

2

3

0

10

7

17

150

Mec ufi

2

2

2

0

12

3

15

100

Total

4

4

5

0

22

10

32

125

Acompa nha mento do SDPI na
seleção das c omuni dades a
ser despertadas (em relação
com as c omunidades
declaradas L IFECA em 2015 e
2016)

Chiúre

2

2

3

0

10

7

17

150

Mec ufi

2

2

2

0

12

3

15

100

Total

4

4

5

0

22

10

32

125

Acompa nha mento do SDPI no
process o de Ausc ultação

Chiúre

11

11

0

SI

SI

SI

100

Mec ufi

5

5

0

97

66

163

100

11
5
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7

8

9

10

11

12

13

A.1.7.

A.1.10.

A.1.9

.
A.1.10

A.1.11

A.1.12

A.1.21

1.2.1.

2

Pública (C dP 2016)

Total

16

16

16

0

97

66

163

100

Acompa nha mento do SDPI no
process o de Ausc ultação
Pública (C dP 2017)

Chiúre

9

9

7

2

255

285

540

78

Mec ufi

0

0

0

0

0

0

0

00

Total

9

9

7

2

255

285

540

78

Chiúre

0

0

0

0

0

0

0

0

Mec ufi

10

10

10

0

73

67

140

100

Total

10

10

10

0

73

67

140

100

Chiure

20

20

20

0

326

351

677

100

revitalização e treina mento
dos CAS nas fontes existentes
sem CAS e fontes r eabilitadas
Criação e tr einamento dos
CAS nas novas fontes

Monitoria dos CAS

Monitoria pós-LIFECA das
comunida des (2016)

Mec ufi

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

20

20

20

0

326

351

677

100

Chiúre

38

38

38

0

114

76

190

100

Mec ufi

20

20

16

4

94

101

195

100

Total

58

58

58

4

208

177

385

100

Chiure

8

8

14

0

70

56

126

175

Mec ufi

2

2

2

0

46

67

113

100

Total

10

10

16

0

116

123

239

160

Determinaçã o dos prémi os
para as fa mílias que
respeita m o c ompromisso
pós-L IFECA c om os 1SDPI

Chiure

1

1

1

0

5

2

7

100

Mec ufi

1

1

0

1

0

0

0

00

Total

2

2

1

1

5

2

7

50

Criação e ca pacitação dos
comités de sanea mento
escolares .

Chiure

0

0

0

0

0

0

0

0

Mec ufi

7

7

0

7

0

0

0

00

Total

7

7

0

7

0

0

0

00

Resultados



Melhorada a coordenação em os SDPIs de Chiúre e Mecúfi apesar de novas lideranças, ou
seja, os novos Diretores dos SDPIs aliando-se a regularidade dos encontros de coordenação o
que contribuíram para a consolidação do processo de aceitação das ferramentas de
auscultação pública e saneamento na vertente de monitoria Pós – LIFECA2;



Reconhecida e adotada pelo Governo de Cabo-Delgado a ferramenta de feiras de planos
tendo em conta que durante o processo de planificação distrital as equipas dos técnicos dos
CTDs e o mais altos magistrados dos distritos de Chiúre e Montepuez assumiram
objectivamente este método de planificação distrital. Os distritos de Quissanga,Ancuabe e
Balama beneficiaram de apoio técnico para inclusão de algumas actividades inerentes a
encontros do Conselho técnico distrital;



Apoiado o processo de Elaboração do PESOD 2018 de Chiúre e Mecúfi através do apoio às
equipas Técnicas distritais na feira de Planos;

Ferramenta que possibilita avaliar o grau da manutenção pelas comunidades do estado, qualidade e uso de latrinas, aterros sanitários e
copas das famílias los locais declarados livres de Fecalismo a Céu Aberto.
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1.3.

Participação Comunitária



Apoiado o distrito de Quissanga na feira de produtos agrícolas através do treinamento em
produção de fogões poupa-lenha o que foi bastante assumido por cerca de 30 produtores
35% dos quais do género feminino, tendo replicado a 60 produtores de outras comunidades
reduzindo desta feita o desmatamento pela produção massiva de carvão e por outro lado
apoiando na preservação da biodiversidade do parque Nacional das Quirimbas, de onde
Quissanga faz parte;



Melhorada a partilha de informações vitais para a perceção dos direitos das comunidades e o
curso real dos acontecimentos com os comités distritais de Reassentamentos tendo
participado directamente cerca de 65 membros em Palma e Balama, tendo por sua vez sido
acautelada e minimizado o grau de incertezas que se vivia nos dois distritos;



Aumentada a participação dos membros das comunidades em ações de preservação florestal
em Ancuabe e Quissanga através de ações combinadas de sensibilizações e capacitações no
terreno, com vista a redução da biomassa na produção de carvão e por outro lado pela
partilha de técnicas de fabrico e expansão de fogões poupa-lenha tendo beneficiado cerca de
80 produtores, 43% mulheres.

1.4.

Comunicação e Advocacia

Várias foram as actividades conduzidas para prover informações e conhecimentos aos demais
membros das comunidades e diversas classes sociais inclusivamente jornalistas, estudantes e
professores não menosprezado as lideranças comunitárias e o sector público, tendo atingido os
seguintes resultados:

3



Apoiadas as equipas técnicas distritais em ferramentas de planificação e monitoria distrital do
Plano e orçamento em Chiúre, Mecúfi e Quissanga, tendo abrangido cerca de 37 Conselhos
Locais da localidade e resultando em Planos Distritais que incluíram as preocupações das
comunidades desde as povoações até aos Postos Administrativos3;



Aumentado o conhecimento comunitário através da partilha dos planos de Reassentamento
aprovados pelo Governo em Dezembro de 2016 às populações de Senga, Quitupo e Milamba
tendo coberto cerca de 523 pessoas, 33% mulheres;



Incluídas e beneficiadas mais comunidades no reassentamento económico em Balama através
de criação de espaços de reclamação conjunta, empresas Syrah, comunidades e Governo
distrital beneficiando mais 17 membros das comunidades, sendo 3 mulheres;



Influenciada a eleição da ama para membro do WIOMSA através da Partilha na Tanzânia das
experiências de cogestão em recursos marinhos como medida para influenciar políticas e por

Lembrando que o plano de 2018 fica concluído e aprovado pela Assembleia da República em finais de Dezembro de 2017
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outro lado doptar de alternativas de meios de vida as comunidades que reduzam a pressão
sobre os recursos marinhos no seu quotidiano;


Monitoradas as comunidades de Namanhumbir no tocante a aplicação dos 2,75% provenientes
dos impostos de produção, tendo-se concluído existência de fraca integração das exigências
comunitárias no uso dos fundos disponibilizados, pautando o Governo pela provisão de fontes
água, deixando de fora muitos dos anseios das comunidades do posto administrativo em
referência;



Criado espaço de diálogo incluindo o chefe do posto administrativo e as lideranças locais,
tendo servido para a resolução de conflitos Inerente as compensações em Namunhimbir e
preocupações das comunidades, facto que culminou com a carta reivindicativa dirigida ao
Governador da província.

1.5.

Desenvolvimento Institucional



Desenvolvidas formações em serviço em matéria de Finanças, Monitoria de contratos e
melhoria dos factos emanados da carta de reclamações da auditoria conduzida pela E&Y em
2016;



Promovidas duas colegas técnicas de projecto para a categoria de oficiais de Projectos em
virtude de boa classificação no desempenho das suas funções;



Reestruturadas os termos e funções do pessoal administrativo, financeiro e recursos
humanos em virtude das recomendações da auditoria de 2016;



Assinado acordo de financiamento de actividades florestais não madeireiras com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Sustentável;



Assinado com a Weefect um acordo para fundos Ágeis para o reflorestamento por mangais
em Mecúfi e combate a erosão costeira o que tem sido aplaudido pelo Governo distrital;



Assinado um acordo com Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para apoio ao
maneio florestal da comunidade de Nimala em Anuabe;



Restaurado o escritório de Metoro, tendo servido para apoiar a realização de encontros dos
Conselhos Locais do Posto Admistrativo de Metoro e outros encontros com parceiros locais e
não só;



Beneficiada ama de formações na Suécia em Pacote de Medida de Segurança quer
institucional bem como individual tendo sido replicado e iniciado o plano de Gestão de
riscos;



Beneficiada a ama de sessão de troca de experiências com AGIR na cidade da Beira e Dondo
alargado a parceiros com intervenção da mais alta magistrada da Província, de onde
debateu-se bastante sobre monitoria de projectos, ligação dos produtores ao mercado.
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2. Introdução
Pretende-se com o presente exercício informativo anual 2017, partilhar as realizações da ama
durante o período, constituindo igualmente o 1º informe baseado no novo Plano estratégico ama
2017 2022.
Quanto a estrutura, o presente informe anual terá uma apresentação seguindo o Plano Estratégico
vigente e em término, desta feita, incorporando as áreas estratégicas, iniciando pela Gestão
Sustentável dos Recursos Naturais, Boa Governação alicerçada na Comunicação e Advocacia;
Participação Comunitária; Higiene e Saneamento e Educação Ambiental e Desenvolvimento
Institucional.
Durante a execução das actividades, a ama logrou os seguintes resultados bastante animadores:
Construídos cerca de 80 fogões poupa lenha/carvão em Tandinhangue e Mahate
experiencias que estão sendo replicadas ao nível local, permitirá a redução da pressão sobre
os recursos florestais especificamente material para produção de carvão vegetal e lenha (uso
doméstico);
Melhorada a provisão de vestuário pelas e para as mulheres e crianças, melhorada a dieta
alimentar das comunidades pelo aumento de capacidade aquisitiva de produtos diversos
através das actividades de crédito e poupança comunitárias;
Facilitada e apoiada pela ama a monitoria conjunta do Plano de reassentamento em Palma
em Fevereiro de 2017, onde aproveitou em conjunto com os demais membros passar em
revista as principais decisões constantes do Plano de Reassentamento aprovado pelo
Governo em Dezembro de 2016 todavia, ainda não apresentado a população directamente
afectada, ou seja, Palma em Milamba, Quitupo e Senga;
Ao nível do Fórum Provincial de Cabo-Delgado, a ama não se fez de rogado persistindo a
secretariar o Grupo Temático de Recursos Naturais e Ambiente de Cabo-Delgado com 4
encontros realizados;
Facilitada pela ama a criação de uma rede de jornalistas que trabalham em Recursos Naturais
e Indústria Extractiva em Cabo-Delgado;
Fortalecidos 30 CAS em governação interna, em capacidade técnica, angariação e gestão
financeira;
Mantidas 10 comunidades LIFECA, sendo 2 em Mecúfi e 8 em Chiúre como consequência da
monitoria e sensibilização comunitária em matéria de SANTOLIC;
Criadas e em funcionamento 7 comités de saneamento escolar envolvendo cerca de 196
estudantes, 45% meninas;
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3. Gestão sustentável de recursos naturais
3.1.
3.1.1.

Práticas de agricultura de conservação adoptadas
Treinamento em Matérias de Mitigação e Resiliência a Mudanças Climáticas

Os efeitos das mudanças climáticas são hoje uma realidade indubitável e inquestionável no mundo
inteiro e o país, não é exceção, porquanto observámos com especial atenção as práticas comunitárias
na província de Cabo-Delgado onde vezes sem conta, se tem desenvolvido actividades que
relativamente contribuem para alterações climáticas nomeadamente: queimadas, desflorestamento,
erosão provocado pela acção humana, pressão sobre os recursos florestais, corte e abate do Mangal
entre outras. Temos constatado que estas acções muitas vezes resultam da falta de conhecimento
técnico pelas comunidades, noutras, por necessidades extremas do dia-a-dia. Foi justamente nesse
quadro que a ama realizou Treinamento sobre mitigação aos efeitos das mudanças climáticas
direcionada para 54 membros 30 Homens e 24 Mulheres dos CCP das aldeias de Tandinhangue,
Mahate, e Quissanga praia no distrito de Quissanga, tendo igualmente se atribuído aos participantes
30 manuais de consulta sobre o tema.

3.1.2.

Resultados

Resultado a Curto Prazo
 Replicada a experiencia obtida com a construção de 80 fogões poupa lenha/carvão em
Tandinhangue e Mahate, o que permitirá a redução da pressão sobre os recursos florestais
especificamente material para produção de carvão vegetal e lenha (uso doméstico);
 Estabelecidos 3 CDR4 de gliricidia para melhoramento da fertilidade dos solos em
Tandinhangue, Mahate, e Quissanga Praia com 800 estacas que corresponde a cerca de 2 Há
estes campos são considerados campos de aprendizagem sobre o processo de maneio da
gliricidia e propagação de estacas para os campos dos membros das comunidades;


4

Estabelecido um viveiro comunitário liderado com membros do CCP com 4 alfobres de
capacidade de 10.000 mudas de gliricidia, numa fase inicial.

Campos de Demonstração de Resultados
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3.1.3.

Alternativas seguras a nutrição e bem-estar das comunidades

Produção de Ostras em Quiwia
Pese embora esteja em atualização dos dados oficiais em termos de Segurança Alimentar, a província
de Cabo-Delgado encontram-se ainda numa situação crítica e as comunidades do litoral encontramse severamente afectadas pelo facto e é por esse motivo que a ama aposta na Horticultura e cultivo
de ostra o que tem apresentados bons resultados, ou seja, - uma taxa de sobrevivência bastante
promissora e uma taxa de crescimento surpreendente (eles triplicam o tamanho em 1 mês!) e para a
facilitara a ligação com o mercado, a ama contactou a Palma Residency5 oferecendo 120 Mts / kg
para o polvo em comparação com o preço do" único fornecedor local " de 100 meticais aplicado pelo
do Diamante Marisco6. Palma Residency também está olhando para deixar 2 freezers7 solares nas
comunidades.

3.2.

Gestão sustentável de recursos marinhos

As demandas actuais no concernente a gestão responsável dos Recursos Marinhos, constituem
autêntica preocupação conjuntural e estrutural no universo moçambicano e a situação nas
comunidades ocupando o litoral, o cenário é ainda mais notório principalmente se tomarmos em
conta que o volume e quantidade das pescarias vai se reduzindo ano após ano.
Nos últimos 4 anos, a ama adoptou de modo peculiar a actividade de poupança comunitária com a
abordagem ACPES que sem dívida alguma vai melhorando a capacidade de acumulação de capital
financeiro e de certo modo uma marcante mudança na qualidade de vida dos membros das
comunidades.
Exemplos:
Tabela 1 do distrito de Palma e Mocímboa da Praia

Tabela 2 Distrito do Ibo

5

Uma instância turística local
Empresa comercial local
7
Congeladores relativamente maiores
6
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3.2.1.




3.2.2.


Resultados
Melhorada a provisão de vestuário para as mulheres e crianças;
Melhorada a dieta das comunidades pelo aumento de capacidade aquisitiva de produtos
diversos;
Melhorada a alternativa a diversão e informação com aquisição de painéis solares e produtos
eletrónicos diversos.
Incentivada uma abordagem de zonas rotativas de pesca.
Demarcada a Zona da Reserva Temporária de Lalane e a Zona de Reabastecimento (anexo I).
Foi escolhida a Zona de Naude como sendo a reserva temporária, visto que oferece
condições para tal, nomeadamente, habitats diversificados (Ervas Marinhas, Corais Duros e
Moles, Algas). A captura média de 8.0-12,9 (Kg/pecador/Viagem), o local é maioritariamente
visitado por pescadores que usam a linha de mão como arte principal seguidos pelos
usuários de arma marinha com recurso a mergulho, Rede de Emalhar, Gaiola, Rede de
arrasto e Arpão respectivamente.

Em termos Cobertura de Corais duro <10% com um nível de resiliência baixo de salientar que esta é
uma característica natural da área.


Seleccionada a Zona de Ilundo e Muamba Nhumbo para servir de Zona de reabastecimento.
A escolha deste local deveu-se a dois factores principais, o primeiro tem a ver com o facto de
ser pouco visitada por outro lado oferece condições para abrigar chocadeiras.

3.2.2.1. Criação das reservas comunitárias da aldeia de Lalane, nomeadamente Temporária e de
reabastecimento, fiscalização das reservas de Quiwia e Nsangue.Resultado
Com o objectivo de por um lado, desenhar mecanismos para assegurar que as actividades de
cogestão tenham impacto e que respondam as expectativas do CCP e do Plano Estratégico da ama,
optou-se por clarificar e demarcar as áreas onde se pretendia estabelecer as reservas, temporária e a
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zona de reabastecimento através de uso de GPS e por outro lado, apoiar o CCP local na elaboração
de um plano de Fiscalização tiveram lugar várias missões de trabalho com o CCP de Lalane.
De forma geral, para debater a questão da implementação de áreas marinhas administradas pela
comunidade, foram realizados 10 encontros com a participação de vários sectores a nível da
comunidade, com destaque para os pescadores, líderes comunitários, membros dos grupos de
poupança, parceiros internacionais dos Programa Marinhos implementados pela ama. Foi possível
esboçar normas locais que regerão todo o processo de implementação das medidas de cogestão a
nível daquela aldeia.
O programa desenhou uma sequência lógica de actividades para a materialização destas medidas de
gestão, que começa com uma Avaliação/identificação antecipada de ameaças junto das comunidades
e dos principais grupos sociais lá existentes.
Dos encontros realizados, decisivo sobre a área a fechar contou com a presença de 14 membros da
comunidade, dos quais 2 (duas) mulheres. 12 Membros do CCP sendo 3 três mulheres. Como
metodologia para o alcance dos resultados preconizados, os mesmos foram divididos em grupos,
cada grupo com um moderador que em princípio deveria ser técnico da ama;

Resultados



Demarcadas a Zona da Reserva Temporária de Lalane e a Zona de Reabastecimento (anexo I).
Seleccionada a área de Naude como sendo a reserva temporária, visto que oferece condição
para o efeito nomeadamente habitat diversificados (Ervas Marinhas, Corais Duros e Moles,
Algas).
 Capturada uma média de 8.0-12,9 (Kg/pecador/Viagem), o local é maioritariamente visitado
por pescadores que usam a linha de mão como arte principal seguidos pelos usuários de
arma marinha com recurso a mergulho, Rede de Emalhar, Gaiola, Rede de arrasto e Arpão
respectivamente.
Em termos Cobertura de Corais duro <10% com um nível de resiliência baixo de salientar que esta é
uma característica natural da área.
 Igualmente selecionada a Zona de Ilundo e Muamba Nhumbo para servir de Zona de
reabastecimento. A escolha deste local deveu-se a dois factores principais, o primeiro tem a
ver com o facto de ser pouco visitada por outro lado oferece condições para abrigar
chocadeiras.

3.2.2.2. Elaboração do plano de co-gestão de Quifuque e Malinde
Antes da elaboração do plano de cogestão em Malinde, o projecto recebeu um documento feito
pelos membros de CCP e a estrutura da aldeia de Malinde, dentro do documento constava uma carta
de solicitação ou pedido sobre a necessidade da criação da reserva em Malinde e um relatório de
encontros dos membros de CCPs com a população de Malinde e as estruturas das aldeias vizinhas,
nomeadamente as aldeias de Cabacera e M’cumangano.
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Para a finalização do plano de cogestão de Malinde, falta ainda realizar encontros com os membros
CCPs e a estrutura da aldeia das 2 aldeias vizinhas (Ncumangano e Cabacera) para confirmar se na
verdade concordam com a ideia da criação da reserva. Em caso de concordar vamos avançar com os
desenhos dos mapas tendenciais ou variação das capturas com o tempo, desenhos dos mapas
participativos e elaboração do plano de cogestão nas 2 comunidades.
Acordou-se que as actividades de criação da reserva fossem coordenadas com os CCPs de Mocímboa
da Praia e a ama junto com os CCPs das três comunidades fossem para Mocímboa para uma reunião,
não só, como também fizessem acompanhamentos ou apoio técnico e material aos CCPs de
Mocímboa da praia, já que a maior parte de infractores tem como ponto de partida na vila de
Mocímboa da Praia (estancar o problema pela raiz).
3.2.2.3. Abertura da Reserva Temporaria de Nsangue Ponta
O processo de abertura da reserva Temporária da comunidade de Nsangue Ponta seguiu as seguintes
etapas: Encontros com comunidade e pescadores: objetivos, divulgação dos preços, das artes de
pesca, dos tamanhos predefinidos, vantagens e desvantagens, locais de venda
 Encontro com Pescadores: lista de compradores, vantagens dos preços no dia da abertura,
qualidade do pescado, identificação de novos mercados, Regras sobre uso de habitats
destruir corais; falar com os pescadores que o Price primium só funciona com polvos maiores
a 1kg;
 Encontros com a empresa: Lista de compradores, definição de procedimentos de alocação
fundos, declaração de entrega de recibos junto a empresa diamante mariscos sobre os
preços para o caso do peixe, lula e polvo.
Discutiu-se também as fontes de receitas para o CCP: multas por apreensão de artes proibidas,
Gestão e transparência, prestação de contas por parte do CCP a comunidade, resultado do
pagamento do price premium8.
Utlidades dos fundos: compra de material de escritório para os ccp, reabilitação de fontes de água,
escolas, fontes de água.
Nota reflexiva: Definir as regras para uso de fundos do CCP
Vantagens da Implementação de reservas comunitárias Posters
Oportunidade de observação Spill over9, angariação de receitas para compra de produtos agrícola,
para poupanças, para reabilitação de escolas

8

Medida de incentivo aos CCPs pela actividade fiiscalizadora que realizam no terreno e pelo facto de não terem direito a pesca r, assim
sendo, uma empresa é contactada para comprar todo pescado do dia da abertura da reserva e parte das receitas é destinado aos CCPs.
9
Saturações natural resultante da competitividade animal num espaço o que propicia a saída das espécies menos fortes, essas cairão nas
malhas dos pescadores.
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4. Boa governação, comunicação e advocacia
4.1.

Organizações comunitárias de base conhecendo a legislação Mineira e de Petróleos

Neste quesito, o maior objectivo da ama é contribuir para que as comunidades com quais trabalha
em especial e moçambique em geral usufruam do direito a uma Governação inclusiva, responsável,
transparente e que ajude a todos a terem uma vida condigna.
Das dez actividades planificadas, nove realizada com sucesso em 100% e uma actividade não foi
realizada. Lamentavelmente não se fez acompanhamento das feiras de planos no conselho
consultivo de distrito (CCD) em todos os distritos pelo facto de os CTDs não terem organizado as
feiras de planos ao nível do distrito, tendo somente se limitado no uso dos resultados das feiras de
planos dos Postos Administrativos para a elaboração do PESOD 2018, tendo posteriormente sido
submetido a aprovação do CCD em sessão específica para o efeito.
Há no entanto, uma tendência repetitiva a não realização de feiras ao nível do distrito durante os
dois últimos dois anos (2016 e 2017) nos dois distritos, facto que propicia uma necessidade de
revisão da ferramenta das feiras de planos no sentido de retirar a fase das feiras de planos nos CCDs,
dando lugar somente a sessão do CCD para apresentação, discussão e aprovação do PESOD.
Quanto ao Acompanhamento dos CTD na reciclagem dos membros dos CCL em matéria de
planificação distrital;
Realizadas 12 sessões envolvendo 150 homens 63 mulheres em 7 CCL de Chiure, Ocua, Katyapua e
Namongelia e 5CLL em Mecufi.
Resultados

Os encontros de coordenação com os conselhos técnicos distritais (CTD), contribuíram
para a consolidação do processo de planificação participativa através de feiras de planos;


Nestes encontros foram elaborados planos de actividades conjuntas. Capacitação dos
conselhos consultivos bem como a coordenação do processo de realização de feiras de
planos.

Nota: A reciclagem foi realizada pelos CTDs em matéria de planificação distrital participativa como
forma de preparar os membros para o processo de feiras de planos comunitários. Os membros
receberam do CTD material como papel e marcadores para elaboração de planos comunitários que
foram adquiridos pelos Governos distritais de Chiure e Mecufi. Em Chiure para a capacitação em
planificação distrital foram priorizados os CCLs dos Postos administrativos que não tiveram
assistência da ama enquanto que os CCLs não capacitados foram os que tiveram assistência da ama
que foram considerados pelo Governo do distrito que tem conhecimentos sólidos sobre a matéria de
planificação distrital.
Para garantir uma participação efectiva dos membros dos Conselhos consultivos em representação
das comunidades no processo de planificação participativa descentralizada foram realizadas

Final Relatório Narrativo Anual ama 2017

actividades como a reciclagem dos membros de CCLs em matérias de planificação descentralizada
pelo CTD, organizadas as feiras de planos.
Este processo de reciclagem dos membros de CCLs serviu como forma de preparação dos membros
dos CCLs para o levantamento das necessidades das respectivas comunidades elaborando os planos
comunitários que foram levados as sessões de CCLs e CCPAs que culminou com a elaboração de
planos de localidade e de actividades de posto Administrativo. Os planos de Postos administrativos
foram usados pelos CTDs para a elaboração dos PESODs dos distritos de Chiure e Mecufi.
Os técnicos dos CTDs de Chiure e Mecufi foram capacitados em matérias de organização e facilitação
de eventos e a planificação participativa descentralizada como forma de responder as fraquezas
identificadas em 2016 que teve uma participação forte dos técnicos com a duração de dois dias,
sendo que no primeiro dia foi abordada a materia de facilitação de eventos e o segundo dia foi
abordada a temática de planificação descentralizada participativa.
Para melhorar o funcionamento dos CCLs, foram capacitados os CCLs dos distritos de Chiure e Mecufi
na base dos resultados de autoavaliação em matérias de organização, funcionamento facto que em
parte veio dinamizar a participação dos membros de CLs no processo de planificação participativa em
especial na discussão e priorização das principais necessidades junto dos técnicos de planificação
distrital.
Os resultados de autoavaliação da Governação Local dos CCLs realizada em 2016 e 2017 mostram o
seguinte quadro de evolução:
Apoio as Comissoes Tecnicas distritaios na elaboração da matriz de Balanco de PESOD 2016
Em Mecúfi e Chiure a ama apoiou os CTDs na elaboração da matriz de balanço do PESOD 2016 e de
apresentação do PESOD 2017. Esta matriz foi usada pelos técnicos durante as feiras de planos, em
todas as localidades e postos administrativos estas matrizes foram usadas. De uma forma geral o uso
da matriz pelos CTDs mostrou que constitui um instrumento de extrema importância na promoção
do processo de prestação de contas das autoridades governamentais para as comunidades uma vez
que ilustram o que foi planificado, o realizado o não realizado e o local da realização. Estas matrizes
contribuíram para promover um debate profundo em torno das realizações dos distritos. Envolvendo
9 homens e 3 mulheres da comissão técnica distrital.
Como impacto imediato
A matriz de Balanço tem contribuído para promoção da prestação de contas as autoridades
Governamentais para as comunidades. Sendo assim para que esta matriz se torne de facto uma
ferramenta de promoção do processo de prestação de contas deve ser usada pelo CTDs de uma
forma regular em todos eventos de planificação distrital e os membros dos CCLs devem ter acesso
em papel físico para facilitar a sua disseminação junto as comunidades.
Acompanhamento do SDPI na seleção das comunidades pelo CdP 2016
No total foram selecionadas para o distrito de Mecufi 9 comunidades para o ciclo de projecto de
água para o ano de 2017. Em Chiúre foram selecionadas as outras 9 comunidades para CdPA 2017.
Estas comunidades foram selecionadas com apoio da ama durante os encontros programados para o
efeito. Durante a selecção foi recomendado ao SDPI para trabalhar com base nas comunidades
inscritas no PESOD 2017 e que foram consideradas as comunidades prioritárias, por outro lado deve-
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se ter em conta a intervenção de outros projectos operando na região como medida para evitar-se a
duplicação das comunidades. O SDPI acatou as recomendações da ama e as comunidades foram
selecionadas tendo em conta as inscritas no PESOD de 2017.
Monitoria Pós-Lifeca das comunidades (2016)
Foram realizadas um total de 16 monitorias as comunidades declaradas LIFECA em 2016.Em Chiure
monitoradas seguintes aldeias: Nantavo, Nguira e Mirepane, realizado um total de 14 visitas.Em
Mecufi monitoradas seguintes aldeias: 3 de fevereiro, realizado um total de 2 visitas
Em Mecufi monitoradas seguintes aldeias: 3 de fevereiro, realizado um total de 2 visitas.
Estas monitorias consistiram nas visitas domiciliárias para verificar o estado das latrinas, sendo que
em casos de latrinas encontradas destruídas encorajou-se ou seja foram sensibilizados os
proprietários para a necessidade de reconstrução das mesmas
Incentivos pela manutenção de comunidade LIFECA
No distrito de Mecúfi foram distribuídos as bandeirolas as famílias que tinham as suas latrinas em
condições.
No distrito de Chiure houve atribuição de Lajes, material de limpeza e bandeirolas de cor diferente
(amarela) para as famílias com latrinas modelos.
Ainda em matéria de Governação, realizou-se 2 treinamentos nas comunidades de Natocua em
Ancuabe e Ntete em Balama, dirigidos aos Comités de Gestão de Recursos Naturais em matérias
ligadas aos direitos das comunidades onde fizeram parte 14 participantes dos quais 10 homens e 4
mulheres.
Não menos importante foi a partilha da circular que faz menção a 2,755 nas comunidades omnde
ocorre a grafite nomeadamente Natocua e Ntete em Ancuabe e Balama Nos treinamentos deu se
ênfase aos seguintes temas da legislação:

Lei de Minas


Propriedade dos Recursos Naturais; Contrato Mineiro; Competências do Governo;
Desenvolvimento Local; Justa Indeminização e Conteúdo da Justa Indeminização;
Envolvimento das comunidades; e Força de Trabalho;

Figura 1 e 2 Comunidades de Balama-Ntete e Ancuabe-Natocua no treinamento
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4.2.
4.2.1.

Redes de organizações da sociedade civil engajadas em advocacia
Participação na Segunda Reunião Nacional do FOSCAMC e na Primeira Reunião entre o
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP) e as Organizações da Sociedade
Civil para a Área Marinha e Costeira

4.2.1.1. Resultados
 Realizado o encontro com o ministro do Mar Aguas Interiores e Pesca foi resultado de uma
solicitação feita por sua Excelência o Ministro do MIMAIP que se mostrou interessado em
colaborar com as organizações da sociedade civil nacionais e internacionais, com interesses
na área marinha e costeira, fruto de acções de advocacia pelas OSC.
 Criada uma plataforma a nível nacional de discutir o processo de co-gestão, desde a criação
dos CCP até a legalização das áreas de reservas comunitárias a nível nacional através do
FOSCAMC e do MIMAIP10 de forma a contribuir para a efectivação das suas estratégias,
destacar oportunidades e desafios conjuntos, com também propor os passos a tomar;
 No período em referência, a ama participou de três Assembleias Gerais da Plataforma da
Industria Extractiva tendo sido duas extraordinárias em Março em Maputo e Agosto em Tete
e outra ordinária em Junho de 2017 em Maputo, resultando na eleição de um parceiro não
consensual devido o facto da sua condição de ONG Internacional11o que propiciou a saída de
grande parte dos membros sobretudo os baseados na capital do país.

10

11



Como membro do comité de Coordenação da Plataforma a ama participou ativamente na
planificação e execução do plano da plataforma, participou no Tchota Angola 2017, uma
versão do INDABA com apresentações que marcaram o evento de modo construtivo.



A ama facilitou e participou na monitoria conjunta do Plano de reassentamento em Palma
em Fevereiro de 2017, onde aproveitou em conjunto com os demais membros passar em
revista as principais decisões constantes do Plano de Reassentamento aprovado pelo
Governo em Dezembro de 2016 todavia, ainda não apresentado a população directamente
afectada, ou seja, Palma em Milamba, Quitupo e Senga;



Dada a conjuntura local e a necessidade de engajamento das OSC em Cabo-Delgado, a ama
facilitou a criação de uma rede de jornalistas que trabalham em Recursos Naturais e Indústria
Extractiva em Cabo-Delgado e que de certo modo se associa ao Núcleo Provincial de
Recursos Naturais e Industria Extractiva que recentemente foi estabelecido na província para
fazer face as reais e crescentes necessidades de discussão nos processos

Pelo menos foi a intenção observada faltando a implementação prática e pragmatic da abordagem

Facto que irá merecer o seu esclarecimento no Nkutanu agendado para Tete de 2 a 5 de Agosto na segunda Assembleia Extraordinária
de 2017
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4.3.
4.3.1.

Facilitar acções de recolha de evidências sobre aplicação da legislação das áreas
Acompanhamento dos processos de Reassentamento da comunidade de NtoroNamanhumbir

Na comunidade de Ntoro prevê-se a realização do reassentamento físico das 95 famílias que lá
residem, porém o processos é caracterizado por vários atropelos a legislação (Lei de Minas e
Regulamento de Reassentamento e Lei do Direito a Informação), pois constatou-se que:
 Desde 2014 que as comunidades foram registadas pela empresa, ou seja, que foi feito o censo
de registo das benfeitorias, as mesmas não sabem dos valores a ser aplicados para as
indemnizações/Compensações;
 As comunidades estão desprovidas de informação em relação as machambas de substituição
a serem atribuída e para agudizar-se a situação, actualmente, estão inibidas de desenvolver
as suas actividades de subsistência (agricultura) e como alternativa, praticam o Garimpo
com todos os riscos que essa actividade acarreta;
 A comunidade sabe que será reassentada já passam mais de 3 anos, mas ainda não foram
apresentados a casa modelo;
 Falta de representação da comunidade na comissão técnica de acompanhamento de
reassentamento estabelecida no distrito;
 Falta de encontros de acompanhamento por parte do Governo do Distrito e pela empresa

4.3.2.

Elaboração do Diagnóstico Rural Participativo e Plano de actividades dos CGRN

As comunidades locais possuem vários recursos naturais dispersos, sem que as mesmas conheçam
efectivamente os recursos existentes, segundo a lei 10/99 que estabelece mecanismos de criação de
CGRN (Comité de Gestão de Recursos Naturais) para que o mesmo faça uma de gestão sustentável
dos recursos naturais, neste sentido foram realizados 2 encontros nas comunidades de Natocua e
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Mecocora em Ancuabe envolvendo 40 membros dos CGRN sendo 26 Homens e 13 Mulheres
incluindo pessoas influentes das duas aldeias.
A elaboração dos esboços dos mapas que representam a disponibilidade dos vários recursos e sua
localização ao nível das comunidades, feitos de forma participativo, pois estes mapas permitem o
conhecimento sobre os principais limites da aldeia e os recursos existentes.

4.3.3.




Resultados

Elaborados os DRP's para as duas comunidades;
Elaborados os Planos de actividades para uma melhor gestão de recursos naturais nas
comunidades;
Identificados os limites geográficos das suas comunidades e conhecem os principais recursos
que existem e maior envolvimento no processo de fiscalização.

4.3.4.

Mapeamento e Revitalização dos CGRN e CCP.

O processo de mapeamento e revitalização ocorreu no Distrito de Quissanga, este visava a identificação
de grupos que ainda funcionam desenvolvendo actividades relacionadas com mudanças, foram
envolvidos 2 técnicos da ama, 2 do WWF, e 1 do SDAE tendo sido identificados 5 CCPs com cerca de 90
membros sendo 30 Mulheres e 60 Homens correspondentes as aldeias de: Mahate, Tandinhangue,
Quissanga praia, Arimba e mefungo, do inquérito realizado aos membros, constatou-se que muitos
grupos têm dificuldades de realizarem em pleno as
suas actividades e foram apontadas as seguintes
causas:
 Falta de instalações próprias para realização
de actividades.
 Falta de material de consulta.
 Falta de legalização.
 Falta de material básico de funcionamento.
 Necessidade de abertura de contas
bancárias.
 Fraca capacidade de articulação com as autoridades locais entre outros.
 Falta de assistência técnica dos grupos.
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4.3.5.

Resultados a curto Prazo do Mapeamento

 Alocadas 6 pastas de arquivo 2 resmas A4, 1 caixa de canetas, também foram ao nível do
Distrito de Quissanga;
 Identificados 4 terrenos para construção das sedes dos 4 CCPs p 2 estão em processo Mahate
e Tandinhangue;
 Existência de 30 brochuras sobre mitigação as mudanças climáticas;
 Criada uma equipe de trabalho para acompanhamento e verificação dos processos de
legalização dos grupos composta por 1 técnico do SADE, 1 técnico da ama, e 4
representantes dos CCPs;
.

4.4.

Promover encontros para partilha de informação, discussão de abordagens e
desenvolvimento de planos de acção para as redes e grupos temáticos

Houve 4 encontros do GTRNA, Os principais assuntos discutidos foram os seguintes:
Temas debatidos nos encontros ordinários
1. Encontro ordinário Fevereiro de 2016; Participantes: 05 representantes de OSC membros do GTRN)
 Apresentação do Relatório das actividades de 2016;
 Discussão de estratégias de actuação e de angariação de financiamento para o funcionamento do
grupo
2. Encontro ordinário (Março 2016; Participantes: 06 representantes de OSC membros do GTRNA)
alargado aos presidentes dos bairros, servidores públicos
 Encontro com a Care International para efeitos de angariação de fundos para o funcionamento do
grupo.
3. Encontro ordinário (Abril de 2016: 07 representantes de OSC membros do GTRN)
 Discussão em torno da preparação do Observatório Provincial de Cabo-Delgado
4. Encontro ordinário Maio 2016; Participantes: 07 representantes de OSC membros do GTRN)
 Continuidade da preparação e discussão sobre Observatório.

4.5.
4.5.1.

Maior visibilidade das acções da organização – ama
Desenho de um poster

A cerimónia contou com a presença de sua excelência o Administrador do Distrito de Mocimboa da
Praia e representantes do Governo Distrital de Palma. No primeiro dia da abertura, foram pescados
1.042,90kg de peixe. Para além de peixe os pescadores apanharam muita Lula e Polvo. De modo a
garantir mercado para tamanha produção, a ama estabeleceu uma parceria com uma empresa de
processamento e exportação de pescado (Diamante Marisco) baseada na vila Municipal de
Mocímboa da praia para a compra de toda produção.
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4.5.2.

Visitas de troca de experiencias

4.5.2.1. Troca de experiencias no Quénia
Como Objectivo geral preconizava-se garantir o uso sustentável e a sustentabilidade dos recursos
pesqueiros ao nível das comunidades do litoral Norte de Moçambique aonde a ama opera.
Reserva de Canamai: A reserva teve o seu inicio as atividades de sensibilização a partir de 2003 e a
reserva estabeleceu-se em 2006. A reserva de Canamai possui muitos corais e pouco recurso
pesqueiro. Tem águas fundas e com todas as condições favoráveis para o reabastecimento e
desenvolvimento das chocadeiras. Esta reserva tem uma área aproximada de 22ha.
Reserva de Kuruwitu: Esta é uma reserva comunitária, teve seu programa de cogestão iniciado entre
os anos 2009 e 2010. É um sítio com um ambiente paisagístico invulgar, com águas pouco profundas,
recifes de coral em abundância.
Nota: Para ter uma reserva sustentável e funcional, é necessário primeiro que reúna as condições
para o ecossistema, tais como: Corais e recifes. A área que não apresentar condições típicas
dificilmente poderá aparecer o impacto em pouco tempo, pois, é extremamente difícil apresentar
impactos em curto prazo.
Encontro com o representante da Mombasa Marine National Park:
O Parque Nacional de Mombasa foi criado em 1986 com sensibilizações nas comunidades. Pela
explicação do representante na área das reservas do parque que partilhou como condição sine qua
non Para que tudo aconteça, primeiro a comunidade deve garantir a preservação e conservação dos
recifes e corais para garantir o habitat do recurso.
As necessidades dos pescadores e consumidores e a capacidade de satisfazer essas necessidades
mudam de acordo com as influências. Cada pescador e consumidor reage de forma distinta sob
estímulos idênticos. A estrutura do conhecimento opinião ou crença, acerca do ambiente e de si
próprios, leva os pescadores e consumidores a agir cada um de maneira desigual. Pessoas originárias
da mesma subcultura, classe social e ocupação podem ter diferentes estilos de vida, portanto, tipos
de usos diferentes.
O entendimento do comportamento humano se faz através do diagnóstico de suas necessidades,
visto que todo o processo de tomada de decisão baseia-se na percepção das necessidades satisfeitas.
As necessidades psicológicas surgem de estados de tensão psicológicos, como necessidades de
reconhecimento, valor ou integração.
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Os BMU/CCPs visitados em Mombasa, trabalham em coordenação com a comunidade através de um
grupo constituído por pessoas mais influentes e usuários dos recursos naturais em Assembleia-geral
para a discussão de certos pontos relacionados a co-gestão.
Todavia, o CCP para garantir o melhor que possível na área de co-gestão, precisa de uma
coordenação ao nível do governo provincial, distrital, ONGs, estrutura local e da própria comunidade
para superar a situação de co-gestão.

Resultados:







4.5.3.

Realizada uma troca de experiencia com os membros do CCP de Quénia;
Visitadas as zonas de reservas do sob controlo dos CCPs de kanamai e Kuruwitu;
Partilhadas as intervenções de apoio aos CCPs;
Partilhados os benefícios reais das comunidades e dos CCPs em cogestão.
Partilhada a experiencia de interação entre o governo e as comunidades no tocante a o
funcionamento do programa de cogestão.
Celebrações do dia mundial do ambiente 5 de julho 2017.

Celebra cada ano em todo mundo o dia 5 de junho como sendo o dia do ambiente. A ama sendo uma
organização que se identifica com esta causa promove várias ações de limpezas nas praças públicas e
praias, plantio de árvores, palestras, e teatro em todos os Distritos onde tem ações como forma de
sensibilizar a sociedade em geral a conservar o meio ambiente. Para o Distrito de Quissanga o evento foi
organizado pela ama em coordenação com o governo local, sob o lema “Estou com a natureza protejo a
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” as cerimónias foram orientadas pelo Administrador distrital, onde fizeram parte 150 participantes de
diversas instituições e bem como as comunidades locais, tiveram como principais ações:

4.5.4.




Resultados

Visita ao campo de demonstração de resultado da gliricidia como o epicentro em Tandinhangue;
Sensibilização do uso dos fogões poupa lenha/carvão as comunidades;
Plantio de 10 acácias;

4.5.5.

Partilha das Açoes da Ama através da página do facebook, troca de experiência,
Workshop Internacional

4.5.5.1. Partilha das ações nas Redes Sociais para maior Visibilidade
Durante o período em alusão foram publicadas 10 actividades que tiveram um impacto bastante
bom sob ponto de vista de pessoas que visitaram e comentaram de maneira positiva, com maior
destaque para:
 As celebrações do 27ᵒ aniversário desde a sua criação registado no dia 19 de Maio de 2017,
foram realizadas actividades de limpeza na praia do Wimbe na cidade de Pemba,
intervenções radiofónicos sobre a importância da data e as ações da AMA, a mesma
publicação teve o impacto merecido tendo obtido 1345 visualizações em uma semana.

4.5.6.


12

Trocas de Experiência
A Ama facilitou a participação de dois membros das comunidades de Nimala e
Namanhumbir, numa troca de experiência em Brasil, que tinha como objectivo a partilha de
experiência de Gestão Sustentável de Recursos Naturais nas suais comunidades, com
destaque para os recursos florestais não madeireiros com ênfase na apicultura12;

Espera-se que os participantes melhorem as suas explorações para se tornarem em microempresas modelo no sector e que se replique
às comunidades circunvizinhas
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4.5.7.

Facilitou também durante o primeiro semestre a participação de 3 senhoras membros das
associações mineiras de Namuno no workshop regional da África Austral de formação em
ambiente, comunidade, saúde e segurança no setor de minérios para o desenvolvimento, o
mesmo proporcionou largas vantagens as associadas apos o workshop as participantes foram
deixadas com recomendações e ferramentas para melhorar desenvolver as suas actividades.

Apoiar o desenvolvimento de pequenas empresas sustentáveis através da oferta de
formação e ligação aos mercados relevantes, aumentando os níveis de diversificação
dos meios de subsistência.

Nesta componente, importa referir que o resultado imediato obtido foi a capacitação de duas
associações em 3 campos de cultivo nas duas Aldeias (Lalane e Nsangue) com o número total de 56
participantes dos quais 32 Homens e 24 Mulheres. A maioria dos membros desses grupos faz parte
dos Conselhos Comunitários de Pescas (CCP).
Para o efeito pautou-se pela realização treinamentos como: Preparação e lançamento das sementes
nos pequenos canteiros vulgo Alfobre.
A condicionalidade definida com as comunidades aquando da mobilização de insumos agrícolas foi
de poderem ajudar os outros grupos quando existirem e poderem caminhar sozinhos em termos de
aquisição de novos insumos e procura de mercado de troca de mercadorias ou vendas depois que
essa associação tiver estabelecido e criado um fundo de desenvolvimento.
Em cada grupo, existe uma comissão de gestão que vela pelas tarefas e responsabilidade de cada
membro. Essa comissão e constituída por Presidente, Secretário, Tesoureiro e um Conselheiro. E por
fim as associações recém formadas serão responsáveis por espalhar essas novas técnicas em toda a
aldeia.
Em reflexão conjunta orientou-se aos técnicos e as comunidades a:
1. Redefinir prioridades (apoio directo em sementes e monitoria)
2. Insistir na adopção de terminologias científicas (claro que traduzindo ou seja usando em
simultâneo. Ex. Alfobre ou dependendo do idioma no momento)
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3. Supervisões conjuntas SDAE podem melhorar a assimilação comunitária
4. Cruzar dados locais aos do distrito e província para aferir a nossa contribuição no sector, pois, não
tendo havido safra ainda, tivemos treinamentos, sensibilizações, visitas aos campos, isso conta muito
nas realizações.

4.5.8.

Gestão do FaceBook da ama

Durante o período foram realizadas 69 publicações com 11645 visualizações, tendo subido o número
em solo pátrio, ou seja, tem havido mais visualizações em Moçambique.
Como resultado foram vários os contactos que tivemos para visitar e quiçá firmar parcerias com a
ama, sendo de destaque 6 comunicações, 1 do Brasil, 2 da Alemanha, duas de Portugal e uma do
Reino Unido.
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5. Participação Comunitária.
5.1.

Promoção da Planificação e orçamentação Distrital Inclusiva e descentralizada

5.1.1.
N°

Tabela Resumo Resultados Atingidos:

Código

Actividades Planificad as

Local

Unid.

Metas da ac tividade
Plano

Real.

P e n d.

Participan tes
H

M

T

% Real.

P.1. Governacao
P.1.1

Encontros regulares com o
CTD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P.1.2

P.1.3

P.1.4

P.1.5.

P.1.6.

P.1.7.

P.1.8.

P.1.9.

5.1.2.


Acompa nha mento dos CTD na
reciclagem dos membros dos
CCL em ma téria de
planificação distrital
Capacitação dos CTD em
matéria de planificaçã o
participativa e moderação de
evento
Capacitação e/ou r eciclagem
dos CCL bas eado nos
resultados das AA feitas em
2016
Acompa nha mento do CTD na
organização das Feiras de
Planos durante as s ess ões dos
CC de Localida des
Acompa nha mento do CTD na
organização das Feiras de
Planos durante as s ess ões dos
CC de Posto Administrativo
Acompa nha mento do CTD na
organização das Feiras de
Planos durante as s ess ões dos
CC de Distrito
Apoi o do CTD na ela boração
da matriz simplificada do
PESOD a s er a presenta da a os
níveis dos CCPA e CCL
Autoavaliação dos todos CCL

Chiúre

Encontro

5

5

0

53

18

71

100 %

Mec ufi

Encontro

5

5

0

36

11

47

100%

Total

Encontro

10

10

0

89

29

118

100 %

Chiure

Sess ões

16

7

0

83

25

108

100%

Mec ufi

Sess ões

5

5

0

67

38

105

100%

Total

Sessões

21

12

0

150

63

213

100%

Chiúre

Sess ões

1

1

0

11

8

19

100%

Mec ufi

Sess ões

1

1

0

15

5

20

100%

Total

Sessões

2

2

0

26

13

39

100%

Chiure

Sess ões

16

16

0

211

98

309

100%

Mec ufi

Sess ões

5

5

0

67

38

105

100%

Total

Sessões

21

21

0

278

136

414

100%

Chiúre

Sess ões

16

16

0

170

69

130

100%

Mec ufi

Sess ões

5

5

0

61

Total

Sessões

21

21

0

231

0

124

83

100%

213

100%

39

163

100%

Chiúre

Sess ões

6

Mec ufi

Sess ões

2

2

0

34

15

49

100%

Total

Sess ões

8

8

0

158

44

212

100%

Chiúre

Sess ões

1

0

1

0

0

0

0

Mec ufi

Sess ões

1

0

1

0

0

0

0

Total

Sessões

2

0

2

0

0

0

0

Chiúre

Sess ões

1

1

0

4

0

4

100%

Mec ufi

Sess ões

1

1

0

5

3

8

100%

Total

Sessões

2

2

0

9

3

12

100%

Chiúre

6

22
91

Sess ões

Não planificada para período

Mec ufi

Sess ões

5

5

0

46

21

67

100%

Total

Sessões

5

5

0

46

21

67

100%

Resultados
Os encontros de coordenação com os conselhos técnicos distritais (CTD), constituem um
mecanismo de consolidação do processo de passagem das ferramentas de feiras de planos e
capacitação dos conselhos consultivos e o processo de planificação participativa
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descentralizada. É de salientar que registamos uma boa participação dos membros dos CTDs
nos encontros bem como no processo de implementação de actividades.


Quanto ao apoio ao processo de planificação participativa descentralizada foram
realizadas actividades como a reciclagem dos membros de CCLs em matérias de planificação
descentralizada pelo CTD, organizadas as feiras de planos, processo que iniciou no nível das
comunidades com a elaboração de planos comunitários que foram levados as sessões de
CCLs que culminou com a elaboração de planos de localidade, que em seguida foram levados
para as sessões dos CCPAs que culminou com a elaboração de planos de actividades de posto
Administrativo e posteriormente irão ser materia de discussão nas sessões dos conselhos
consultivos de Distrito.



Capacitados os CCLs dos distritos de Chiure e Mecufi na base dos resultados de
autoavaliação em matérias de organização, funcionamento facto que em parte veio
dinamizar a participação dos membros de CLs no processo de planificação participativa em
especial na discussão e priorização das principais necessidades junto dos técnicos de
planificação distrital.



Verificou-se que técnicos de planificação distrital dos Governos de distrito de Chiure e
Mecúfi tem estado assumir a ferramenta de feiras de planos como um mecanismo que
contribui para o diálogo com as comunidades para a recolha das principais e reais
necessidades para tornar o PESOD cada vez mais a responder as necessidades ao nível local;



Durante as sessões dos CCL e CCPAS durante as feiras de planos os membros ganham cada
vez mais coragem no processo de apresentação discussão dos seus problemas junto das
autoridades Governamentais.

Nota:
Os resultados de autoavaliação da Governação Local dos CCLs realizada em 2016 e 2017 mostram o
seguinte quadro de classificação dos grupos:
Distrito

An o d a AA

Chiure

2016

Total Chiure

Mecufi

Nível
Classificaç ão

de

Acção To mada

% Respectivas

1

C

Reciclagem do CCL

6%

10
5

B
A

Reciclagem dos CCLs
Consolidaçã o

63%
31%

4

C

Reciclagem dos CCLs

80%

1

B

Reciclagem do CCL

20%

16

100%

2017

Total Mecufi



Numero de CCLs

5

100%

De uma forma geral os CCLs de nível C apresentam falta de documentos essenciais como um
regulamento interno de funcionamento dos mesmos, falta de guião de organização e
funcionamento dos CLs.

Final Relatório Narrativo Anual ama 2017

Legalização de reservas comunitárias
 O plano de legalização das reservas incluía as reservas de Nsangue Ponta, Lalane e Quiwia,
contudo, foi apenas possível submeter os processos de legalização das reservas comunitárias
de Lalane e Nsangue. Quiwia aguarda pela próxima vaga de legalizações em virtude de não
ter sido realizada uma sessão de consulta púbica a nível daquela aldeia;


O processo de submissão dos planos de cogestão de Lalane e Nsangue, foi dividido em duas
fases principaisr: elaboração dos planos de cogestão; submissão dos processos de legalização
dos CCP junto das autoridades nacionais das pescas e finalmente submissão dos planos de
cogestão e respectivos anexos ao governo do distrito de palma e a direcção provincial das
pescas a nível de Cabo Delgado.

Organização de dois fóruns (Nacional e Provincial para discutir questões relacionadas com a cogestão e sustentabilidade de CCP’s nos três diferentes níveis; com a participação de instituições
do governo (DPMAIP, DEPTADER), ONG’s (Oikos, WWF, Biodinâmica, BioFund) Sociedade Civil






A ama em parceria com a Direcção Provincial do Mar Águas Interiores e Pesca –DPMAIP
organizou o Workshop de discussão em torno dos processos e dinâmicas de criação e
legalização de reservas comunitárias na província de Cabo Delgado.
Os objectivos do mesmo incluíam entre outras coisas: Acordar um roteiro para a legalização
de reservas comunitárias nos níveis provincial e distrital assim como em última instancia
discutir colaborações futuras na implementação de iniciativas do género a nível da província.
Um dos principais resultados deste evento foi chegar a uma decisão em relação a legalização
das reservas comunitárias, tendo sido concluído que para o tipo e área de reservas que o
programa OSOL se propõe a implementar a sua legalização deve ser feita a nível provincial.



Materialização do memorando de entendimento com a direcção provincial das pescas para a
implementação de actividades de co-gestão;



Plano de fiscalização conjunta com o SDAE e Administração marítima a nível do distrito de
Palma;
Para esta componente foi elaborado um draft de memorando de entendimento para a
implementação de um plano conjunto de fiscalização das reservas comunitárias nas aldeias
onde é implementado o OSOL a nível do distrito de Palma.
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6. Educação Ambiental Higiene e Saneamento.
6.1.

Lideranças comunitárias treinadas em Higiene e saneamento

Nos distritos de Quissanga, Chiúre e Mecúfi, Pemba, a ama facilitou a realização de eventos de
consciencialização às lideranças acerca de medidas comunitárias tendentes a restauração e
preservação do meio ambiente envolvendo lideranças dentre elas governantes o que contribuiu para
a redução de práticas nefastas como derrube de mangais, queimadas, cortes indiscriminados de
plantas para o fabrico de carvão.
Igualmente houve sessões de fortalecimento dos comités de água o que contribuiu para a
manutenção de 58 fontes de Água.

6.1.1.

Resultados imediatos

Identificação de comunidades para o despertar
Os encontros realizados com os SDPIs de Chiure e de Mecufi tinham como finalidades apresentar o
plano de actividades do projecto para o ano de 2017, identificação de comunidades para despertar e
abertura de novas fontes de agua, planificação de sessões de auscultação publica e das capacitações
de CAS bem como a planificação de actividades conjuntas, seguimento do processo de
implementação do ciclo de projecto 2017. De salientar que com a nomeação de novos Chefes de
serviços distritais de infraestruturas nos dois distritos regista-se uma boa coordenação nas
actividades e o nosso esforço tem sido de envolver cada vez mais os chefes de serviços nas
actividades e abordagens do projecto.

6.1.2.








Interacção com entidades sanitárias e de provisão de água potável
Facilitada pela ama a criação de 20 comités de água em 20 novas fontes de água construídas
em Mecúfi e Chiúre;
Facilitada a ligação unidades sanitárias e comunidades através de treinamento e capacitação
de 6 facilitadores comunitários em saúde comunitária em Chiure tendo contribuído para
cerca de 200 pacientes e cerca de 320 mulheres grávidas tivessem parto seguro nos postos
administrativos de Chiure Velho e Ocua em Chiure, reduzindo o risco devida por infeções pós
parto;
Realizadas campanhas comunitária de limpeza de charcos, cuidados no uso e aproveitamento
de água e sensibilização para o uso correcto de redes mosquiteiras em Chiúre;
Facilitada a ligação entre activistas de saúde de Ancuabe com as Unidades Sanitárias (US) de
Metoro para encaminhamento de pacientes as US com vista a melhorar a saúde comunitária
de saúde;
Apoio logístico as brigadas de saúde em Metoro em transporte e sala de reuniões em Metoro
através do escritório da ama no local.
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7. Desenvolvimento Institucional e Organizacional
7.1.1.

Órgãos Sociais conscientes sobre os processos de advocacia e seu papel como
advogados;



Apoiada a participação dos órgãos sociais da ama na Assembleia Ordinária da Plataforma
Nacional dos Recursos Naturais e Indústria Extractiva, tendo estado presente o Presidente do
Conselho de Direcção da ama, em Maputo;



Melhorados os escritório de Quissanga e Metoro;



Equipado o escritório de Pemba ar condicionado e secretárias;



Divulgadas medidas de resolução da carta de recomendações da auditoria aos funcionários e
órgãos sociais da ama;



Realizada a Assembleia Geral Ordinária da ama acompanhada da eleição de novos órgãos
sociais da ama e os respectivos termos de referencias e responsabilidades .
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8. Conclusões
Não obstante a relativa demora no desembolso de fundos pelos parceiros de financiamento, a ama
obteve resultados bastante animadores no primeiro semestre de 2017.
Dos resultados obtidos destacam-se:
 Aumentado o número de mulheres que racionalizam ganhos das actividades de poupança;
 Melhorado o relacionamento com os Governos distritais com ênfase em Palma, Chiúe,Mecífi e
Quissanga;
 Melhorado o relacionamento com os megaprojectos operando em hidrocarbonetos;
 Melhorado tratamento dos escassos recursos marinhos e florestais pelas OCBs;
 Melhorado o saneamento do meio pelas comunidades;
 Aumentado o conhecimento pelas comunidades npo tocante a Legislação mineira e de
Conservação.

8.1.1.

Lições aprendidas

o A maturidade de uma instituição ganha expressão quanto maiores forem os seus desafios
o A participação comunitária em antes uma demanda das instituições que se prezem criar
impactos positivos do que simples necessidade de inclusão.

8.2.
8.2.1.

Boas Práticas
Apoiar o desenvolvimento de pequenas empresas sustentáveis através da oferta de
formação e ligação aos mercados relevantes, aumentando os níveis de diversificação
dos meios de subsistência.

As actividades principais feitas neste treinamento foram as seguintes: Preparação e lançamento das
sementes nos pequenos canteiros vulgo Alfobre.
8.2.1.1. Resultados


Capacitadas duas associações em 3 campos de cultivo nas duas Aldeias (Lalane e Nsangue)
com o numero total de 56 participantes dos quais 32 Homens e 24 Mulheres. A maioria dos
membros desses grupos faz parte dos Conselhos Comunitários de Pescas (CCP).



Recomendadas as comunidades que com insumos agrícolas oferecidos, elas deverão apoiar
os outros grupos a serem criados se tornarem sustentáveis, ou seja, poderem caminhar
sozinhos em termos de aquisição de novos insumos e procura de mercado de troca de
mercadorias ou vendas depois que essa associação tiver estabelecido e criado um fundo de
desenvolvimento.

.
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Em cada grupo, existe uma comissão de gestão que vela pelas tarefas e responsabilidade de cada

membro. Essa comissão e constituída por Presidente, Secretário, Tesoureiro e um Conselheiro
formação de Agentes de Aldeias em 5 aldeias Piloto.

8.3.

Histórias de Sucesso

Em anexo- horticultura em Lalane/Quiwia

8.4.





8.5.





Desafios
Manutenção e estabelecimento de novas parcerias;
Harmonização de abordagens de intervenção comunitária com as outras OSC;
Alcance do novo Plano Estratégico 2017 – 2022;
Envolvimento de todos os membros da ama

Constrangimentos
Atrocidades dos supostos terroristas em Mocímboa da Praia e Palma;
Atraso nos desembolsos por parte dos parceiros;
Prevalecem fornecedores sem documentação fiscalmente aceites nas comunidades;
Apoio limitado as mulheres costeiras facto que contribui para o contínuo uso de redes
mosquiteiras na pesca

