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1

Sumário Executivo
A Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC), é um projecto que vem sendo implementado pela
A KPMG Auditores e Consultores, em parceria com a NRI (Natural Resource Institute) da
Greenwich University of United Kingdom. A 31 de Março corrente completou o seu segundo
ano de existência e encontra-se a operar na província de Gaza (zona Sul), Manica (zona Centro)
e Cabo Delgado (zona Norte). O projecto é financiado por um grupo de doadores liderados pelo
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Governo Britânico- DFID, e que inclui
a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Agência Suiça para Desenvolvimento e Cooperação
(SDC), a Agência Irlandesa de Cooperação e Desenvolvimento (DCI), a Agência Sueca de
Desenvolvimento e Cooperação Internacional (SIDA) e a Agência Dinamarquesa para o
Desenvolvimento Internacional (DANIDA). O orçamento total do projecto para o período de
cinco anos é de USD 3,600,000.00.
O projecto tem como missão o fortalecimento da capacidade e os direitos das comunidades
rurais, nas três províncias acima citadas, a fim de assegurar a posse da terra e dos recursos
naturais, bem como, a redução da pobreza absoluta e contribuição para o crescimento
económico das mesmas comunidades.
O presente relatório reporta as actividades realizadas pela iTC no seu 2º. Ano (Abril de 2007 a
Março de 2008) e tem em conta as lições apreendidas durante o processo de implantação da iTC
e da gestão do processo de implementação dos primeiros projectos. Durante o período em causa
foram realizadas várias actividades, a destacar: (i) a realização da campanha de divulgação das
actividades da iTC realizada nas três províncias por Provedores de Serviços (PS) seleccionados
com base em concurso público; (ii) o lançamento de concurso para a submissão de propostas de
projectos por PS, OCBs e Comunidades; (iii) treinamento e formação dos provedores de
serviços; (iv) seminários e mesas redondas.
A actividade de divulgação da iTC foi realizada após a capacitação prévia dos técnicos dos PS
em matérias de comunicação - técnicas de sensibilização e leis agrárias incluindo as técnicas
sobre delimitação de terras comunitárias. A actividade contemplou ainda uma fase de
elaboração de material de marketing pela iTC, encomendada a e produzida pela empresa Ogilvy
vencedora do concurso público. A campanha abrangeu por contacto directo através de
seminários distritais, drama e palestras um total de 254 comunidades nos 15 distritos tidos como
prioritários e indirectamente através dos programas radiofónicos a larga extensão das três
províncias.
Na componente treino e formação, várias capacitações foram realizadas aos provedores de
serviço, dentre elas destacam-se as seguintes: (i) curso sobre „mapeamento comunitário e
procedimentos processuais de demarcação de terra e uso do GPS‟ realizado pelo INFATEC em
Maputo tendo beneficiado 20 participantes das três províncias de acção da iTC; (ii) curso sobre
„uso de sistemas de informação geográfica para a gestão dos recursos naturais‟, ministrado pelo
ISPM e CDS-RN que beneficiou formandos da província de Manica; (iii) curso sobre
„preparação e submissão de propostas técnicas e financeiras‟, co-organizado pela
ADIPSA/DANIDA de Manica e GP da iTC para PS da província de Manica e ministrado por
formadores da KPMG; (iv) realização de vários seminários de avaliação e progresso das
actividades da iTC e mesas redondas versando temas sobre o DEL, provisão de serviços e
incorporação dos RNs nos PEDDs.
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No concernente aos concursos para submissão de propostas de projectos, foram submetidas
formalmente propostas de 55 proponentes, dos quais foram apuradas pelos órgãos da iTC,
incluindo o CNS, apenas sete propostas na província de Gaza e quatro na província de Manica
com um valor total de USD 352.402,02 correspondentes a cerca de 42% do orçamento para o
ano em análise. As propostas de Cabo Delgado encontram-se ainda em processo de avaliação e
a lista consta do anexo do presente relatório.
No concernente a operacionalização dos órgãos da iTC, registou-se uma melhoria na
participação dos membros da ETA e CPA nos encontros, assim como, nos seminários e mesas
redondas organizadas pela iTC. Para o caso dos GDLs realizaram-se vários encontros para
explicação dos documentos chaves como, o Manual de Operações (MO), avaliação estratégica,
termos de referência do concurso para implementação de projectos e guião de elaboração de
projectos. Infelizmente alguns membros dos GDLs têm pautado pela ausência nos encontros,
delegando colegas para substitui-los, não permitindo deste modo um ritmo e grau de celeridade
na assimilação das questões do projecto.
Por último, de referir que durante o período em análise, parte significativa das actividades
previstas e aprovadas pela Comissão Nacional de Supervisão, nomeadamente a implementação
de projectos, a realização de estudos prioritários, e de cursos de formação de Paralegais, foram
apenas iniciadas no fim do período em referência nomeadamente a assinatura de contratos e os
primeiros desembolsos para implementação de projectos comunitários. Em relação aos estudos e
cursos de Paralegais, foram lançados os concursos e identificados os consultores para a sua
implementação. Esta situação deveu-se essencialmente por lado á conclusão tardia do processo
de concurso, avaliação e assinaturas de contratos de projectos comunitários e por outro lado a
indisponibilidade dos provedores de serviços para condução de cursos de Paralegais e dos
estudos prioritários. Estas actividades serão concluídas ao longo do primeiro semestre do
terceiro ano do Projecto.
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2

Introdução
O presente relatório caracteriza as actividades desenvolvidas durante o segundo ano do projecto
iTC (Abril de 2007 – Março de 2008) nas três Províncias em que opera. Durante este período,
especial atenção foi dada a consolidação do funcionamento dos órgãos da iTC (ETA e CPA) e o
início do processo de lançamento dos concursos para financiamento dos projectos.
O projecto tem como missão o fortalecimento da capacidade e os direitos das comunidades
rurais, nas três províncias acima citadas, a fim de assegurar a posse da terra e recursos naturais,
bem como, a redução da pobreza absoluta e contribuição para o crescimento económico das
mesmas.
A realização de actividades tendentes ao estabelecimento e arranque do projecto, caracterizaram
de uma forma geral o primeiro ano de actividades do projecto. Tais actividades incluíram o
recrutamento do pessoal; identificação de escritórios e seu apetrechamento; constituição dos
órgãos a nível nacional, provincial e distrital; elaboração de documentos chaves nomeadamente
a avaliação estratégica e manual de procedimentos; bem como, a elaboração de plano de
actividades e orçamento para o ano 2.
Deste modo, o ano 2 constitui o ano de arranque na prática, das actividades do projecto. Assim
sendo, o presente relatório refere-se as actividades realizadas pelas equipes de gestão da
Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC) no período compreendido entre 01 de Abril de 2007 a
31 de Março de 2008. Outro aspecto de destaque e em consideração, são as lições apreendidas
durante o processo de implantação da iTC e da gestão do processo de implementação dos
primeiros projectos.
Em termos concretos de acção destacam-se as seguintes actividades realizadas: (a) divulgação
da iTC nas três províncias; (b) operacionalização dos órgãos da iTC nas três províncias através
do seu envolvimento nas avaliações dos vários concursos e as visitas aos distritos no sentido de
operacionalizar os GDL – grupos distritais de ligação; (c) realização de vários seminários
nomeadamente o de balanço da campanha de divulgação e sobre desenvolvimento económico
local e comunitário; (d) realização dos cursos sobre Mapeamento Comunitário, Procedimentos
Processuais e Uso de GPS para provedores de serviços das três províncias1; (e) a realização do
curso sobre o Uso de Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão de Recursos Naturais
em Manica; (f) treinamento dos provedores de serviço que realizaram a actividade de marketing,
(f) lançamento de concurso para implementação de projectos, (g) realização das reuniões
ordinárias do CNS, (h) contratação de projectos em Manica e Gaza e (i) o levantamento e
processamento das principais lições apreendidas ao longo da implementação do programa da
iTC.
No período em análise ficaram por concluir as actividades ligadas a: (a) realização de estudos;
(b) realização do curso de Paralegais e de formação dos financeiros dos provedores de serviço
em virtude dos projectos não terem sido ainda contratados, (c) contribuição para o processo de
planificação descentralizada (d) a implementação dos projectos em Cabo Delgado. As
actividades não realizadas na íntegra, coincidem com aquelas que dependem de terceiros para a
sua realização, residindo aí o „calcanhar de Aquiles‟ da abordagem de funcionamento da iTC,
que é de terciarizar a implementação das actividades
1

Estes cursos foram realizados pela INFATEC.
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De referir que durante o período em análise, parte significativa das actividades previstas e
aprovadas pela Comissão Nacional de Supervisão, nomeadamente a implementação de
projectos, a realização de estudos prioritários, e de cursos de formação de Paralegais, foram
apenas iniciadas no fim do período em referência nomeadamente a assinatura de contratos e os
primeiros desembolsos para implementação de projectos comunitários. Em relação aos estudos e
cursos de Paralegais, foram lançados os concursos e identificados os consultores para a sua
implementação. Esta situação deveu-se essencialmente por lado á conclusão tardia do processo
de concurso, avaliação e assinaturas de contratos de projectos comunitários e por outro lado a
indisponibilidade dos provedores de serviços para condução de cursos de Paralegais e dos
estudos prioritários. Estas actividades serão concluídas ao longo do primeiro semestre do
terceiro ano do Projecto.
O objectivo deste relatório é o de apresentar as actividades realizadas durante o período em
referência, confrontando com o planificado apresentado no capítulo 2 , seguido da análise da
execução financeira no capítulo 3, análise dos constrangimentos e considerações finais nos
capítulos 4 e 5 respectivamente.
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3

Actividades do Projecto
Das actividades realizadas no período em referência, temos a destacar o grau de cumprimento
do plano previsto para o 2º. Ano e as lições aprendidas ao longo do processo de implementação
do programa iTC.
De acordo com o plano de actividades inicialmente estabelecido para o ano II, as principais
actividades programadas pela iTC para o período são: (a) divulgação da iTC nas três províncias;
(b) operacionalização dos órgãos da iTC; (c) realização de seminários com destaque para o
balanço da campanha de divulgação e sobre desenvolvimento económico local e comunitário;
(d) realização dos cursos para provedores de serviços incluindo os que realizaram a actividade
de marketing, (f) lançamento de concurso para implementação de projectos, (g) contratação de
projectos em Manica e Gaza e (h) realização do exercício de registo e sistematização das lições
apreendidas e possíveis formas de solução.

3.1

Grau de realização das actividades
Das actividades planificadas para o período há a realçar a actividade de divulgação da iTC,
precedida de um concurso público nas províncias e realizada pelos provedores de serviços,
nomeadamente: Consórcio Uphume Wedu para a província de Manica, Oram para a província
de Gaza e consórcio AMA Associação Moçambicana do Ambiente para a província de Cabo
Delgado. A actividade de divulgação iniciou-se em Setembro e terminou em Novembro de 2007
em Manica e Gaza. Em Cabo Delgado, a mesma teve o seu início no mês de Novembro e com
término planificado para o mês de Janeiro de 2008. A divulgação foi feita através de um
contacto directo pelas comunidades nos distritos prioritários e por via indirecta a todos os
distritos por via radiofónica. O resultado foi positivo tomando em consideração o nível de
participação nos concursos para a submissão das propostas de projectos em Gaza com maior
destaque e Manica, uma vez que em Cabo delgado o concurso irá realizar-se no próximo
trimestre.
Durante o período realizou-se igualmente o lançamento do concurso para apresentação de
propostas de projectos. A iTC recebeu no total 56 propostas de projectos nas três províncias
sendo 9 para Manica, 23 para Gaza e outras 24 em Cabo Delgado. Após a avaliação pela ETA –
Equipe Técnica de Avaliação e aprovação pelo CPA – Comité Provincial de Acompanhamento,
foram seleccionadas apenas 11 propostas de projectos sendo 4 propostas de Manica e 7
propostas de Gaza. Em Cabo Delgado o processo realizou-se mais para o fim do período em
análise e estando ainda em fase de avaliação. Todavia das 24 propostas de projectos recebidas,
10 são provenientes de OCBs e 14 de provedores de serviço. Destes a ETA, considerou 13
projectos como sendo financiáveis, dos quais 6 precisam de uma reformulação parcial e os
restantes 7 de reformulação total. Foram rejeitados um total de 11 projectos.
Os detalhes das propostas de projectos recebidas e avaliadas ao nível das três (3) províncias
encontram-se em anexo, todavia, as propostas de projectos aprovados para Gaza e Manica e já
em implementação temos o detalhe nas Tabelas 1 e 2 seguintes:
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Tabela 1: Lista de projectos aprovados em Gaza
Proponente

Título do projecto

LUPA

Avante comunidade de
Canhane

FAO - Associação
Eduardo
Mondlane

Fortalecimento
Comunitária para
Desenvolvimento
Agrícola

ORAM

ACOSADE

AGRIPRINA

PNL- Um Instrumento
para o combate a pobreza
Delimitação e promoção
do uso sustentável de
recursos naturais em
Bahule
Promoção do Direito do
Uso e Aproveitamento de
Terra e Gestão de
Negócios Comunitários
na Zona Costeira de
Chidenguele

Distrito

Valor /
USD

Massingir

30.000,00

Chibuto

32.529,00

Massingir
e
Mabalane

41.809,95

Delimitação de Terra e
capacitação comunitária

Manjacaze

14.695,80

Delimitação de Terra e
promoção do uso
sustentável de Recursos
Naturais

Manjacaze

30.819,36

Enfoque
- Fortalecimento
Comunitário, - Zoneamento
do uso de Terra, resolução
de conflitos, promoção de
actividades de geração de
rendimento
Fortalecimento da
Associação - Legalização
da Associação e da Terra,
promoção da produção
agrícola,
Envolvimento Comunitário
nos negócios do PNL e
promoção de actividades de
geração de rendimento

FAO - Associação
Unida de
Mubangoene

Legalização Comunitária,
produção Agrícola e
Diversificação de
Receitas

Fortalecimento da
Associação - Legalização
da Associação e da Terra,
promoção da produção
agrícola,

Guijá

32.718,00

ORAM

O caminho para
assegurar direitos sobre a
terra e de outros recursos
naturais

Legalização de Associação
e delimitação de Terras

Manjacaze
e Chibuto

48.325,62

Total

230,897.73

Na sequência da retirada da FAO da província, dois dos sete projectos aprovados,
nomeadamente „Legalização Comunitária, produção Agrícola e Diversificação de Receitas e
Fortalecimento em Mubangoene – Guijá‟ e projecto „Comunitária para Desenvolvimento
Agrícola na aldeia Eduardo Mondlane em Chibuto‟ ficaram sem implementador. Neste âmbito
demarches estão sendo levadas a cabo para a identificação de um implementador para estes
projectos. Já existem contactos com o Projecto de Capacitação de Instituições do Governo de
Gaza (PCIG – PNUD) e com a ORAM
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Tabela 2: Lista de projectos aprovados em Manica
Proponente
AKSM
Associação
Kwaedza
Simukai
ORAM em
parceria com
Associação
Pembenuca

IAC – Instituo
Agrário de
Manica

Associação
Agro-pecuária
Rodzai Pfunga
em parceria
com AKSM
Total

Título do projecto
Delimitação de duas
comunidades no distrito
de Manica

Gestão dos Recursos
Naturais baseados na
comunidade de
Nhauranga - Gondola
Conservação de
Recursos Naturais para
criação de
oportunidades
económicas nas
comunidades
circunvizinhas da área
de conservação do IAC
em Machaze
Promoção de uso
sustentável dos
Recursos Naturais
através da delimitação e
aproveitamento de
Terras Comunitárias de
Chirodzo e Ruaca e
elaboração de planos de
negócios

Área de Enfoque
Delimitação de terras ,
divulgação das leis de terras e
RN; Formação treinamento de
comités de gestão dos RNs
;zoneamento e elaboração de
planos de negócios
Divulgação da lei de terras;
Delimitação de terras
comunitárias; resolução de
conflitos; criar registar e treinar
comités de gestão dos RN;
Elaboração de planos de
negócios
Actualizar o estudo sócioeconómico e inventário de
fauna e florestas; criar registar
e treinar comités de gestão dos
RN; delimitar e zonear terras e
RNs; combate as queimadas
descontroladas e treinar
estudantes do IAC
Divulgação da lei de terras e
RNs; Delimitação de terras e de
RNs; Elaborar planos de
negócios e capacitação da
associação Rodzai.

Distrito

Valor /
USD

Manica

19.074,30

Gondola

19.547,20

Machaze

55.118,4

Manica

19.321,20

113.061,10

Dos projectos propostos para a Província de Manica, o projecto da RODZAI Pfungua, a pedido
do PS o mesmo será implementado no 2º. Ciclo em virtude de se ter detectado durante a
monitoria e consulta as comunidades de não haver uma harmonia entre a Rodzai e a
comunidade. Nestes termos regista-se um saldo total no valor de USD 83.386,70 que são do
projecto Rodzai (19.321,20) e do remanescente do 1º. Ciclo de projectos.
Face as mudanças verificadas ao nível dos Governadores nas três províncias do projecto, é
pertinente a necessidade de apresentar-se a iTC a estes dirigentes. Todavia, por razões de
agenda destes, não foi possível realizar-se a apresentação na província de Cabo Delgado, apesar
das várias tentativas feitas pela iTC. Desse modo, esta actividade ficou adiada para a primeira
oportunidade.
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Outras actividades não realizadas tal como foi referido na introdução, incluem a formação de
provedores de serviços (PS) em “procedimentos financeiros” que não se efectivou pelo facto de
ainda estar em processo a contratação dos PS que vão implementar os projectos. A realização
dos estudos e outras actividades que dependem da intervenção/participação de outros parceiros
tais como acções de formação, os seminários provinciais para a avaliação do progresso
semestral da iTC, uma vez que ainda não se iniciou a implementação de projectos. Em
compensação várias actividades não programadas foram também realizadas.
A tabela 3 seguinte, apresenta de forma sucinta as actividades planificadas e o seu grau de
realização no 2º. Ano do projecto iTC.
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3.2

Lições apreendidas no âmbito da implementação da iTC
No presente relatório e neste presente capítulo, pretendemos apresentar as lições apreendidas e
registadas ao longo dos primeiros dois anos de vida do programa iTC. Estas irão certamente
constituir a base a planificação das actividades da iTC doravante, convista a contribuir para o
alcance dos objectivos do programa. Assim sendo destacamos as seguintes lições apreendidas:


O aparente atraso na implementação das actividades da iTC nas três províncias, pese embora
o facto da persistente pressão da necessidade de haver resultados práticos de intervenção
volvidos dois anos, constitui uma mais-valia pelo facto de ter-se conseguido gerir as
expectativas e estabelecer as bases sólidas para uma implementação segura e plena das
actividades da iTC. Este aparente atraso foi benéfico no sentido de que a abordagem do
programa da iTC para além de inovador, permitiu uma dinâmica de aprendizagem contínuas
para toda a equipe de gestão e bem como dos beneficiários. Um dos exemplos de destaque
vai para Cabo Delgado, pois o atraso permitiu colher resultados positivos, por se ter adiado
a implementação de certas actividades antes do lançamento do concurso. Este facto permitiu
aprofundar o entendimento do que se pretendia fazer com iTC ao nível dos distritos e
realizar a formação dos provedores de serviços.



A implementação das actividades da iTC por uma equipe Moçambicana conhecedora da
realidade local, num contexto em que a extensão territorial das províncias é vasta, aliada as
condições precárias das vias de acesso, sem descurar a limitada capacidade humana da
equipa para dar vazão as actividades, a estratégia a ser adoptada pela equipa, a partir do
terceiro ano do programa consistirá na diversificação da abordagem para a criação da
demanda/provisão de serviços, a mencionar: (a) Em conjunto com as comunidades e
autoridades locais identificar projectos, elaborar os TdR‟s e lançar concursos restritos para
implementação ao longo do ano; (b) Considerar propostas de projectos comunitários
submetidas directamente a iTC por OCBs, GDLs ou provedores de serviço (c) continuação
do processo de lançamento de concursos públicos 2 vezes por ano (d) Identificação das
fraquezas e contínua capacitação das OCBs e dos provedores de serviço. Estas estratégias
implicarão um esforço adicional da equipa.



Em face da análise anterior, existe a necessidade de se identificar no futuro, projectos ou
parceiros que possam identificar, preparar e implementar projectos de grande dimensão,
como forma de obter portfolio de projectos de número reduzido, mas de maior impacto e
abrangência comunitária.



Os requisitos exigidos para a contratação de projectos tais como os estatutos, relatórios de
auditoria de uma instituição credível, publicação no BR do registo comercial, certidão
integral dentre outros, inibe a participação comunitária quer através dos OCBs e certos
provedores de serviços. Para colmatar a situação a abordagem de procura de parceiros que
reunam os requisitos solicitados assim como implementação através da gestão directa dos
projectos pode constituir uma alternativa para a preocupação.



Funcionamento e operacionalização dos órgãos tem sido um constrangimento face as
múltiplas tarefas por parte dos seus membros, todavia a atribuição de senhas de participação
contribuiu para o melhoramento do desempenho. Deste modo sugere-se que para o nível
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distrital sejam concedidos pagamentos de ajudas de custo para os membros do GDL quando
em serviço no âmbito da iTC, quer para monitorar as actividades dos projectos bem como
para análise e priorização das propostas submetidas ao nível distrital. Por outro lado ao nível
do CNS, a mesma dificuldade de operacionalização do órgão pelos mesmos motivos
originou por exemplo o atraso na aprovação de propostas de projectos. O estabelecimento de
um comité executivo no CNS poderá colmatar esta preocupação.


A ligação entre a iTC e as comunidades passam pela necessidade de haver uma articulação
protocolar constante e permanente com as autoridades locais. Esta articulação permite por
um lado a possibilidade de criação de sinergias/parcerias e por outro o de integrar e
monitorar as acções da iTC no programa local e vice-versa. Tendo em conta que a terra e
recursos naturais constituem uma importante fonte de riqueza para as comunidades rurais,
todos os aspectos relacionados com a sua gestão e uso sejam do conhecimento das referidas
autoridades.



iTC é sobejamente conhecida ao nível do Governo aos vários níveis e outros parceiros.
Entretanto nota-se que o mesmo não se verifica de forma tão abrangente ao nível das
comunidades rurais. Para uma maior visibilidade e conhecimento da iTC ao nível
comunitário, deverão ser introduzidas metodologias que imprimam uma continua
divulgação da iTC através de um vasto leque de abordagens que inclui o uso dos medias,
debates, seminários, mesas redondas, contacto directo, promoção de projectos que visem
promover a divulgação da iTC e visitas de troca de experiências.



Para a promoção de sinergias e parcerias no âmbito das actividades da iTC, dever-se-á
igualmente prever para o futuro a realização mesas redondas e encontros com vista a
apresentar as lições apreendidas e o ponto de situação de implementação da iTC.
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4

Considerações finais
Apesar do esforço e recursos já despendidos, dada a novidade da iniciativa, a experiência mostra
que há necessidade de maior divulgação da iTC ao nível comunitário. O processo de Marketing
deve ser contínuo de modo a abranger cada vez maior número de comunidades e OCBs, bem
como para uma maior visibilidade da iTC.
Outra actividade que é de crucial importância a considerar, prende-se com a formação dos PS e
das OCBs na elaboração de propostas de projectos comunitários viáveis e sustentáveis. Esta é
uma lacuna, parte de um processo de desenvolvimento para o qual a iTC é contribuinte, mas
não suficiente para a sua total cobertura. Verificou-se que esta é uma grande lacuna vigente e
que influencia bastante o processo de selecção e aprovação de propostas de projectos da iTC.
Tem-se constatado que a identificação e implementação de parcerias tem sido uma tarefa não
muito fácil a nível local. No entanto, a realização de seminários/mesas redondas sobre temas
como o DEL e comunitário dentre outros, tem facilitado o conhecimento e as potencialidades de
interacção entre os diferentes provedores de serviços e ou financiadores ao nível da província.
Face a fraca execução orçamental registada ao longo do 2º. Ano e pelos motivos devidamente
explicados, a gestão da iTC propôs e o CNS aprovou na sua 7ª. Sessão ordinária a execução
destas actividades durante o 1º. Semestre do 3º. Ano do projecto, reportados ao 2º. Ano. As
actividades por executar deverão constituir uma das principais prioridades da iTC.

17
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Anexo: Lista do 1º. Ciclo de projectos recebidos e
analisados na iTC( Manica, Cabo Delgado e Gaza).
PROJECTOS RECEBIDOS - iTC - GAZA
PROJECTOS APROVADOS
Nr

1

2

3

Nome do proponente

LUPA

PCIG/PNUD Associação Eduardo
Mondlane

ORAM

Titulo do projecto

Avante Comunidade
de Canhane

Fortalecimento
Comunitário para o
Desenvolvimento
Agrícola

PNL - Um
Instrumento para o
Combate a Pobreza

Áreas de Intervenção
Fortalecimento Comunitário,
zoneamento do uso de Terra,
resolução de conflitos,
promoção de actividades de
geração de rendimento

Fortalecimento e legalização e
da sua, promoção da produção
agrícola,

Envolvimento comunitário nos
negócios do PNL e promoção de
actividades de geração de
rendimento

Distrito

Massingir

Chibuto

Massingir
e
Mabalane

Beneficiários

2000

261

35

Custo(USD)

30,000.00

32,529.00

41,809.95

Custo (MZN)

750,000.00

813,225.00

1,045,248.75

Duração

Observações

12 meses

Projecto pertinente e com impacto na
economia familiar. O CPA RECOMENDA
a sua APROVAÇÃO. No entanto, particular
atenção deve ser dada ao aspecto género,
principalmente no estabelecimento de
actividades de geração de rendimento.

12 meses

Projecto relevante, que procura
operacionalizar os planos comunitários.
Prevê beneficiar 25% da população da
aldeia, num sistema de irrigação de 500 ha.
O CPA RECOMENDA a APROVAÇÃO
deste projecto, com um sistema rigoroso de
monitoria que garanta a co-gestão do
mesmo e observe a evolução do processo de
partilha/transferencia de conhecimentos.

12 meses

O CPA sugere que esta proposta aguarde o
próximo ciclo, em virtude de estarem em
curso projectos similares no distrito de
Massingir e paralelamente o processo de
reassentamento. Deve-se consultar os
Governos provincial e distrital sobre a
pertinência deste projecto.
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4

5

6

7

ACOSADE

Delimitação e
Promoção do Uso
Sustentável de
Recursos Naturais
em Bahule

AGRIPRINA

Promoção do
Direito do Uso e
Aproveitamento de
Terra e Gestão de
Negócios
Comunitários na
Zona Costeira de
Chidenguele

PCIG/PNUD Associação Unida de
Mubangoene

Legalização
comunitária,
produção agrícola
e diversificação de
receitas

Fortalecimento e legalização da
Associação e da terra, promoção da
produção agrícola,

ORAM

o Caminho para
Assegurar Direitos
Sobre e de Outros
Recursos naturais

Legalização de 13 Associação e
demarcação de 15 áreas das
associações

Subtotal

Delimitação de Terra e capacitação
comunitária

Delimitação de Terra e promoção
do uso sustentável de Recursos
Naturais

Manjacaze

Manjacaze

Guijá

Manjacaze
e Chibuto

30

2350

80

14,695.80

30,819.36

32,718.00

367,395.00

770,484.00

817,950.00

598

48,325.62

1,208,140.50

5354

230,897.73

5,772,443.25

6 meses

Projecto aprovado pelo CPA. Enviado
apenas para o conhecimento do NOC.

12 meses

Projecto relevante, que procura assegurar a
posse da terra e encorajar a utilização
sustentável dos recursos naturais pelas
comunidades locais, especialmente a
extracção de argila para o fabrico de
utensílios de olaria e a delimitação de uma
área comunitária na zona costeira para fins
turísticos. Por isso, o CPA RECOMENDA a
APROVAÇÃO do projecto

12 meses

Este projecto e mais teórico que o primeiro,
apresentado pelo mesmo proponente e tendo
em conta a não elegibilidade da FAO, como
provedor do serviço, o CPA RECOMENDA
APENAS A APROVAÇÃO DO
PRIMEIRO, podendo ser aprovado mais
tarde em função dos resultados do primeiro.

12 meses

Projecto de capital importância, prevendo
legalizar 13 associações e suas respectivas
áreas de produção. O provedor de serviço
tem experiência relevante neste área. O CPA
RECOMENDA a APROVAÇÃO deste
projecto.
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PROJECTOS DEVOLVIDOS PARA REFORMULAÇÃO
Nr

Nome do proponente

Titulo do
projecto

1

Consórcio Kulima,
Agriprina e Utomi

Envolvimento
comunitário na
Gestão
Sustentável do
Recursos Naturais

2

Associação Ecuménica
Kupona

Apoio a
Comunidades que
dependem da
Olaria em
Manjacaze

3

Diocese de Xai-Xai e
Missão de Mangunze

Valorização
Histórico Cultural
da Missão de
Mangunze

4

Conselho Cristão de
Moçambique

Missava Kunona Uso sustentável de
Recursos Naturais

5

Conselho Cristão de
Moçambique

6

Conselho Cristão de
Moçambique

Delimitação de
Áreas de
Pastagens
Lanza Nawu Divulgação da Lei
de Terras

Áreas de Intervenção
Planos de gestão, Fortalecimento de
organização comunitária, Gestão
sustentável de Recursos Naturais,
delimitação de áreas de pastagens,
Fortalecimento das associações de
Olaria e identificação de
necessidades de delimitação
Formação de associações,
capacitação dos membros da
associação em técnicas melhoradas
de produção, Requerer espaço para
realização de feiras de
demonstração e venda, promover
troca de experiências, realizar feiras
de venda de produtos
Capacitação das comunidades em
matéria de legislação sobre terra e
Recursos Florestais, Levantamentos
faunistico e florestal, levantamento
de informação histórica existente,
demarcação de terra.

Distrito

Beneficiário
s

Custo(USD)

Custo (MZN)

Duração

Observações

12 meses

Maioria dos custos absorvidos pela
coordenação e agrimensura;
esclarecer comunidades específicas,
financiar 1 ou 2 distritos

Manjacaz
e, Guijá,
Chibuto,
Mabalane
e
Massingir

Não
especificado

Manjacaz
e

Não
especificado

20,314.00

507,850.00

12 meses

Proposta interessante mas não trata
da delimitação e gestão de Recursos
Naturais para qual precisa de uma
assessoria, possibilidade de uma
parceria com ORAM ou AGRIPRINA

Manjacaz
e

500

20,000.00

500,000.00

5 meses

Esclarecer custos e parcerias para
delimitação e estudos; possibilidade
de parceria com ORAM ou
AGRIPRINA

Construção de pequeno sistema de
rega.

Chibuto

Não
especificado

20,362.00

509,050.00

3 meses

43% de orçamento para infraestrutura de irrigação; não inclui
meios para gestão social do
projecto. Muito ambicioso para 3
meses

Delimitação das áreas de pastagens

Chibuto

Não
especificado

19,607.00

490,175.00

3 meses

Não identifica comunidades e áreas
específicas

Divulgação da Lei de Terra

Chibuto

Não
especificado

19,579.00

489,475.00

3 meses

Repete a campanha de divulgação?

103,682.00

2,592,050.00
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Igreja União Baptista de
Moçambique

É Plantando que
se Colhe

Preparação e legalização do
DUAT, Cultivo e preparação
da terra.

Chibuto

Total

Não
especificado

20,225.00

505,625.00

0

223,769.00

5,594,225.00

12 meses

Parece que responde a demanda
comunitária mas maior parte do orçamento
é para compra de material.

Duração

Observações

12 meses

Apresentar a CNCS ou FONGA programa
de HIV/SIDA; esclarecer situação da
terra/possibilidade de parceria com ORAM
para delimitação/emissão de DUATs

PROJECTOS REJEITADOS
N
r

1

2

3

4

Nome do proponente
Associação de Amigos de
Muxuquete

SUSTEM

Associação Xigutsa

Horácio Uamusse

Titulo do
projecto

Agro-pecuário

Capacitação no
Exercício de
DUATs da Terra e
Recursos naturais

Promoção de
Associativismo

Delimitação e
Demarcação de
terras

Áreas de Intervenção
Melhoramento da dieta
alimentar dos doentes de
HIV/SIDA
Análise da informação e
materiais existentes junto
das estruturas distritais
locais, Formação sobre
Legislação de terras ,
florestas e fauna bravia,
capacitação para prevenção e
resolução de conflitos e
criação de centros de
mediação locais e conselhos
de resolução de conflitos.
Capacitação da comunidade
para valorização dos
Recursos Naturais;
Demarcação das áreas
comunitárias; Capacitação
das associações na gestão de
negócios e emissão de
DUAT
Delimitação de áreas de
pasto, Demarcação de
machambas das associações,
levantamento de infraestruturas: escolas, postos de
saúde e poços de água.

Distrito

Beneficiário
s

Custo(USD)

Custo
(MZN)

Chibuto

Não
especificado

19,607.00

490,175.00

Manjacaze
e Chibuto

Não
especificado

147,209.00

3,680,225.00

Fazer as propostas com base na
demanda comunitária

12 meses

Chibuto

Não
especificado

20,000.00

Não é claro o que pretende com as
comunidades

500,000.00

6 meses
Manjacaze,
Guijá,
Chibuto,
Mabalane e
Massingir

Não
especificado

226,588.00

5,664,700.00

6 meses

Concentra-se nos serviços de agrimensura
mas sem proposta com base na demanda
comunitária
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Identificação,
delimitação,
demarcação,
promoção e
legalização de
terras
comunitárias
Identificação,
delimitação,
demarcação,
promoção e
legalização de
terras
comunitárias
Identificação,
delimitação,
demarcação,
promoção e
legalização de
terras
comunitárias
Identificação,deli
mitação,
demarcação,
promoção e
legalização de
terras
comunitárias
Identificação,
delimitação,
demarcação,
promoção e
legalização de
terras
comunitárias

Reconhecimento e contacto
directo com os órgãos locais
e os dirigentes das
respectivas comunidades,
delimitação e demarcação e
emissão de DUAT

Manjacaze

não
especificado

19,760.00

494,000.00

2 meses

Concentrado nos serviços de agrimensura
mas sem propostas com base na demanda
comunitária

Reconhecimento e contacto
directo com os órgãos locais
e os dirigentes das
respectivas comunidades,
delimitação e demarcação e
emissão de DUAT

Mabalane

Não
especificado

15,201.00

380,025.00

2 meses

Concentrado nos serviços de agrimensura
mas sem propostas com base na demanda
comunitária

Reconhecimento e contacto
directo com os órgãos locais
e os dirigentes das
respectivas comunidades,
delimitação e demarcação e
emissão de DUAT

Chibuto

Não
especificado

16,720.00

418,000.00

2 meses

Concentrado nos serviços de agrimensura
mas sem propostas com base na demanda
comunitária

Reconhecimento e contacto
directo com os órgãos locais
e os dirigentes das
respectivas comunidades,
delimitação e demarcação e
emissão de DUAT

Guijá

Não
especificado

18,037.00

450,925.00

2 meses

Concentrado nos serviços de agrimensura
mas sem propostas com base na demanda
comunitária

Reconhecimento e contacto
directo com os órgãos locais
e os dirigentes das
respectivas comunidades,
delimitação e demarcação e
emissão de DUAT

Massingir

Não
especificado

17,733.00

443,325.00

2 meses

Concentrado nos serviços de agrimensura
mas sem propostas com base na demanda
comunitária

Total

500,855.00

12,521,375.00

Total geral

955,521.73

23,888,043.25

5

6

7

8

9

Agrimensores Reunidos,
Lda

Agrimensores Reunidos,
Lda

Agrimensores Reunidos,
Lda

Agrimensores Reunidos,
Lda

Agrimensores Reunidos,
Lda
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1o CICLO DE PROJECTOS - PROVÍNCIA DE MANICA
Projectos Aprovados e Financiados
No

1

2

3

Proponente

Título

Áreas de Intervenção

Distrito

Beneficiários

Custo
USD

Custo MT

Duração

- Concluir o processo de
delimitação de Mucombue e fazer
respectiva demarcação (Legalização
da área, reforço do comité de
gestão, Plano de uso).

KSM – Kwaedza
Simukai Manica

Delimitação de duas
comunidades

Instituto Agrário do
Chimoio – IAC

Conservação de RN
Para a Criação de
Oportunidades
Económicas nas
Comunidades
Circunvizinhas da área
de Conservação do
IAC em Machaze

Gestão dos RN através da
delimitação de áreas comunitárias,
criação de Comités de Gestão,
fiscalização Comunitária, gestão de
queimadas e conflitos Homem
animal

ORAM – Manica

Empreendedores
Comunitários de
Gestão sustentável dos
RN de Manica

Gestão dos RN através da
delimitação da área da Comunidade
de Nhaunga, gestão de Queimadas e
conflitos entre Comunidades e
Madeireiros.

- Demarcação da área de
Mutomboumue – regulado de
Nhakwanikwa (ldem com o
anterior)

SUB TOTAL

Observações
- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.

Manica

14,050

20,218

505,450

12 meses

- Melhorar apresentação da
proposta tendo em conta os
TdRs e Guião para
elaboração de propostas
- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.

Machaze

20,418

54,677

1,366,925

12 meses

- Melhorar apresentação da
proposta tendo em conta os
TdRs e Guião para
elaboração de propostas.
- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.

Gondola

1,781

20,720

518,000

95,615

2,390,375

12 meses
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Projectos Devolvidos para Reestruturação
No

1

Proponente

MULTIconsult Lda –
Consultores de
Desenvolvimento

Título

Assistência técnica as
associações de Chá
em Mossurize

Áreas de Intervenção

Registar as terras dos associados;
Capacitar as associações em
gestão, contabilidade, técnicas de
produção do chá, identificação de
Mercados para fortalecer o CCPC

Distrito

Beneficiários

Custo
(USD)

Custo
(MZN)

Duração

Observações
- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.
- Não seguiu os TdRs do
concurso

Mossurize

9,000

21,231

530,775

12 meses

- Não seguiu o guião para
elaboração de propostas
(sobretudo a apresentação do
orçamento que é excessivo)
- A proposta não é clara

2

GAPI – Delegação de
Chimoio

Projecto de Apoio as
associações Agro pecuárias

Fortalecimento da associação de
camponeses através da formação
em Gestão financeira e de
negócios, facilitação na ligação
com os mercados,
comercialização e registo de
terras.

Manica,
Sussundenga,
Gondola,

- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.

Barue
900

73,514

1,837,850

12 meses

- Não seguiu os TdRs do
concurso
- Não seguiu o guião para
elaboração de propostas
.- Não esclarecem quem é o
grupo alvo, a proposta não é
clara e apresenta um baixo
custo / beneficio.
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3

Associação Agro –
Pecuária RODZAI
Pfungua – RODZAI

Terras Comunitárias
de Chirodzo

- Criação de condições para a
Delimitação de Terras na
Comunidade de Bandula
(Chirodzo, Ruaca, Mucombedzi)

SUB TOTAL

Manica

620

18,062

451,550

112,807

2,820,175

12 meses

25

- Tem enquadramento nas
actividades da iTC.
.- Projecto reúne condições
para ser financiado. Foi
devolvido para restauração
porque durante as visitas no
terreno, o dialogo com as
populações residentes no
local revelou um conflito de
interesses com os membros
da associação RODZAI
PFUNGUA. Estamos a
espera da resolução deste
conflito de interesses para o
seu financiamento.
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Projectos Desqualificados
No

1

2

3

Nome do Proponente

Título do Projecto

Áreas de Intervenção

Distrito

Beneficiários

Custo
(USD)

Custo
(MZN)

Duração

- Construir um sistema de rega por
gravidade para beneficiar a 63
membros

SDAE – Serviços
Distritais de Actividades
Económicas

Micro – Projecto para
o apoio a duas
associações de
produtores

SD Planeamento e
Infra-estruturas – Sector
de Água e Saneamento

Plano de Abertura de
Furos de Água

Abertura de 10 Furos de Água para
o Abastecimento das Populações

Centro Aberto União de
Amor – Igreja de Deus

Centro de Apoio de
Crianças Órfãs e
Vulneráveis ao HIV /
SIDA

Plano de produção com respectiva
necessidade em insumos para a
produção de 2 ha de hortícolas e 10
ha de outras culturas.

Observações
- Não seguiu os TdRs

Tambara

500

12,121

309,100

Tambara

5000

80,784

2,060,000

11 meses

- Estabelecimento de um bananal e
produção de hortícolas

Cidade de
Chimoio

150

4,774

121,737

SUB TOTAL

97,679

2,490,837

TOTAL GERAL

306,101

7,701,387

Não
mencionado

Não
mencionado
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- Plano de produção que
envolve a aquisição de
Materiais e equipamentos
com um peso orçamental
de mais de 71% do total
- Não tem enquadramento
nos 4 pilares e 19
actividades.
- Não seguiu os TdRs
- Plano de produção que
envolve a aquisição de
Materiais e equipamentos
com um peso orçamental
de mais de 95% do total
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PROJECTOS RECEBIDOS- iTC Cabo delgado
Cabo Delgado
Nr

Nome do
proponente

Titulo do
projecto

Áreas de
Intervenção

Distrito

Beneficiários

Custo(USD)

Custo
(MZN)

Duração(m
ês)

Observações

PROJECTOS ENCAMINHADOS PARA APROVAÇÃO DO CNS

1

2

GIS

GIS

Plano de Uso
de Terra para
Macomia

Plano de Uso
de Terra para
Mueda

Planificar o uso
da terra e RN,
planificação
participativa

Planificar o uso
da terra e RN,
planificação
participativa

Macomia

Mueda

!!!

!!!

24,879.18

25,969.99

621,979.50

649,249.75

8

NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos, pois, o
projecto engloba o distrito todo .Projecto relevante para o
distrito, uma vez que vai facilitar a operacionalização dos
Planos Distritais de Desenvolvimento. O GIS deverá
assinar memorandos de entendimento não só com a
DPCAA, mas também com outros principais
intervenientes no processo de PUT que já iniciou na
província. Necessidade uniformizar critérios que foram
utilizados na elaboração de outros PUTs. iTC deverá
aprovar os ToRS . O PUT deverá ser divulgado em grande
escala nas comunidades para não ser “ letra morta”, para
além de elaborar alguns folhetos sobre o mesmo, a fim de a
comunidade ter melhor percepção. O CPA
RECOMENDA APROVAÇÃO.

8

NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos, pois, o
projecto engloba o distrito todo. Projecto relevante para o
distrito, uma vez que vai facilitar a operacionalização dos
Planos Distritais de Desenvolvimento. O GIS deverá assinar
memorandos de entendimento não só com a DPCAA, mas
também com outros principais intervenientes no processo
de PUT que já iniciou na província. Necessidade
uniformizar critérios que foram utilizados na elaboração de
outros PUTs. iTC deverá aprovar os ToRS. O PUT deverá
ser divulgado em grande escala nas comunidades para não
ser “ letra morta”, para além de elaborar alguns folhetos
sobre o mesmo, a fim de a comunidade ter melhor
percepção. O CPA RECOMENDA A APROVAÇÃO.
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3

4

5

Fundação
Maluane

Gestão de Recursos
Naturais

ABIODES

Avaliação da
quantidade de
lenha necessária
para produção
de carvão

Consórcio
AMA/ SCM

Delimitação das
comunidades de
Nanhala,
Lipelua e
Chapa,
inventário
florestal e plano
de maneio
comunitário

TOTAL

Delimitar, gerir
recursos
naturais,
formar e
capacitar,
reduzir
conflitos

Planificar
uso de
recursos
naturais

Delimitar,
Inventario
florestal e
elaboração
de plano de
maneio

Macomia

Pemba
Metuge,
Mecúfi e
Ancuabe

Mueda

7185

15

24,742.30

30,668.24

618,557.50

766,706.00

30

22,212.52

555,313.00

7230

128,472.23

3,211,805.75

12

O proponente deverá envolver as comunidades no
processo de maneira a garantir o sucesso do mesmo. A
questão de parceria com o Small Grants Programme é
bem vinda, bem como a comparticipação da Maluane.
O CPA RECOMENDA A APROVAÇÃO

7

Projecto pertinente, tendo em conta a
devastação que os distritos próximos de
Pemba estão a sofrer. O CPA
RECOMENDA A APROVAÇÃO, no
entanto especial atenção deverá ser dada a
disseminação do estudo as comunidades.

12

O projecto é pertinente e baseado na
demanda comunitária. A inclusão de um
agrimensor poderá reduzir a dependência a
SPGC . Esta zona tem sido de muita
procura por exploradores florestais. O CPA
RECOMENDA A APROVAÇÃO
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PROJECTOS APROVADOS PELO CPA

1

2

Consórcio
AMA/ SCM

Mediação de
conflitos e geração
de rendimentos
para a comunidade
de Negomano

Plano de
negócio,
capacitar e
mediar
conflitos

Consórcio
AMA/ SCM

Formação em
administração,
técnicas de
produção e gestão
de recursos
naturais para
membros das
Associações/CGR
N do distrito de
Mueda.

Planos de
Negócios,
Formar e
capacitar

TOTAL

Mueda

Mueda

92

15,779.61

394,490.25

150

11,938.96

298,474.00

242

27,718.57

692,964.25

12

O CPA APROVA o PROJECTO,
recomenda que sejam feitas correcções
sugeridas pela ETA, além de o título
constar “Apoio” na mediação...

4

Deve-se identificar estratégias de
acompanhamento dos formandos. O CPA
APROVA O PROJECTO e recomenda que
sejam feitas correcções sugeridas pela
ETA
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PROJECTOS DEVOLVIDOS PARA REFORMULAÇÃO (a serem analisados e aprovados em Junho)

1

2

3

FÓRUM TERRA

Desenvolvimento
Comunitário para os
distritos de Pemba
Metuge e Macomia

Delimitar, formar e
fortalecer OCBs

Pemba
Metuge e
Macomia

27,483.96

687,099.00

12

KULIMA

Envolvimento
Comunitário na
Gestão de Recursos
Naturais com enfoque
na terra como factor
de desenvolvimento

Plano de gestão,
delimitar, fortalecer
CGRN, planos de
negocio

Macomia e
Meluco

21,151.20

528,780.00

12

Consórcio
AMA/SCM

Inventário
Florestal sob
Jurisdição do
CGRN do Posto
de Ngapa

Inventariar,
plano de maneio

Mueda

13,263.16

331,579.00

8

Necessidade de discriminar a equipa de
implementação; Deve estar patente as
possibilidades de actividades pós-delimitação;
Incluir aspectos transversais nas capacitações;
Indicar claramente as comunidades abrangidas;
Alguns indicadores não realísticos; Discriminar
melhor as actividades no quadro lógico; Identificar
estratégias para minimizar a dependência do
SPGC; não elegível o aluguer de carro para
monitoria de actividades (pode-se considerar o
desgaste do meio de transporte); Algumas
incongruências no numero de associações a
legalizar (umas vezes 8, outras 7). Detalhar a
metodologia que vai seguir.
Apresenta muito background. Falta comprovar a
demanda comunitária. O documento apresenta
algumas incongruências (ex.: alguns locais aparece
Agripina, áreas delimitadas em Macomia). Não
indica comunidades de Macomia a abranger.
Indicadores do Quadro lógico não mensuráveis,
exemplo o número de quantidades a delimitar.
Formandos, etc. Algumas actividades como
delimitação de terra de pastagem e gestão de
floresta para produzir carvão não constituem
prioridade no distrito. Erros ortográficos e
construção frásica. Deve indicar claramente a
equipa de gestão e os CGRN que estão a receber os
20%

Falta o Memorando de Entendimento
do consórcio. Incluir relatório de
auditoria do líder do consórcio. Pessoal
é mesmo para muitos projectos (incluir
CV e ToRs do consultor). Mostrar
evidência de coordenação com SPFFB.
Melhorar apresentação (ordenamento
dos documentos). Tempo curto para
actividades que pretende realizar.
Necessidade de um estudo prévio sobre
áreas a realizar o inventário
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4

Comunidade
do Posto
Administrativo
de Chai

Sem título

Delimitar

Macomia

5

Comité de
Gestão de
Recursos
Naturais de
Sambene

Gestão de
Recursos
Naturais

Delimitar terra
da associação,
capacitar e
divulgar leis

6

Associação
Oteca de
Natuco

Gestão de
Recursos
Naturais

Legalizar e
capacitar
associações

TOTAL

0.00

0.00

0

Mecufi

14,338.20

358,455.00

10

Mecufi

8,188.80

204,720.00

10

84,425.32

2,110,633.00

É apenas uma manifestação de interesse.
Esta manifestação de interesse
enquadrava-se nos contactos feitos com
o Fórum Terra, sendo assim será
enquadrado no projecto do Fórum.
Incoerência no projecto, não esta claro
como será feita a delimitação e
capacitação. Deve-se melhorar o
preenchimento do formulário do
projecto. Pode-se coordenar também
com a IDPPE para parcerias. Apresentar
a comunidade um provedor de serviço
para ajudar a elaborar o projecto ou
lançar concurso restrito para
identificação de consultor.
Não existe evidência de actividades pósdelimitação. Deve-se melhorar o
preenchimento do formulário do
projecto. Pode-se coordenar também
com a IDPPE/UNAC para parcerias.
Apresentar a comunidade um provedor
de serviço para ajudar a elaborar o
projecto ou lançar concurso restrito para
identificação de consultor.
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PROJECTOS REJEITADOS
Fortalecer e
capacitar
CDCs, instalar
celeiros e silos,
extensão rural e
formar núcleo
de terra

1

AFDCAssociação de
Fomento e
Desenvolviment
o Comunitário

Projecto de
Apoio a
Segurança
alimentar e
biodiversidade

2

Associação
Comunitária de
Messanja

Organização do
Projecto da
Comunidade em
Grupo

3

Associação de
Desenvolviment
o Agrícola de
Castanha de
Caju

Desenvolvimento
Agrícola de
Castanha de Caju

4

Associação de
Produção
agrícola Sirobo
Caju

Autoemprego e
elevar o sistema
de produção de
Castanha de Caju

5

APPARAssociação de
Pesca e
Produção
Agrícola de
Rueia

Sem título

Macomia

21,200.00

530,000.00

6

Associação
Sangana

Sangana

Macomia

6,000.00

150,000.00

Pemba
Metuge

Pemba
Metuge

Macomia

Macomia

27,464.80

20,190.12

6,000.00

5,840.00

686,620.00

12

Projecto a rejeitar. Não se baseia na
demanda comunitária, plagio do
programa da Helvetas, sem parecer do
distrito, titulo diferente dos objectivos e
este do conteúdo das actividades (falta
de coerência)

504,753.00

Projecto a rejeitar, pois, actividades não
se enquadram nos objectivos actividades
da iTC. Ligado a aquisição de barco e
produtos pesqueiros. Encaminhar ao
IDPPE ou FIIL

150,000.00

Projecto a rejeitar, pois, não se enquadra
nas actividades da iTC esta virado para
produção cajuícola. Encaminhar para
INCAJU ou FIIL

146,000.00

36

Projecto a rejeitar, pois, não se enquadra
nas actividades da iTC esta virado para
produção cajuícola. Encaminhar para
INCAJU ou FIIL

60

Projecto a rejeitar, pois, não se enquadra
nas actividades da iTC, esta virado para
produção cajuícola. Encaminhar para
INCAJU ou FIIL
Projecto a rejeitar, pois, não se enquadra
nas actividades da iTC. Encaminhar para
IDPPE ou FIIL
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7

AMALIPO

Poupança e
Crédito Rotativo

Criar grupos de
PCR

Pemba
Metuge

12,782.68

319,567.00

10

8

Associação
Floresta é Vida

Garantir o
cuidado da
Floresta e Fauna
Bravia

Delimitar,
legalizar

Mecufi

20,000.00

500,000.00

12

Opathani Orera

Criação de
Animais

Legalizar terra,
capacitar,
comprar
animais

Mecufi

21,600.00

540,000.00

24

10

ELAPO

Gestão Florestal
e Marinha

Divulgar leis,
formar e
capacitar
CGRN

Mecufi

27,279.00

681,975.00

12

11

JCD- Juventude
para
Comunidade e
Desenvolviment
o

Projecto de
Gestão
Comunitária de
Recursos
Naturais

Planos de
gestão, formar e
fortalecer
CGRN

Pemba
Metuge

19,074.00

476,850.00

12

187,430.60

4,685,765.00

9

TOTAL

Projecto sem enquadramento, pois,
a questão da terra e recursos
naturais aparece como assunto
marginal, sendo o crédito a
principal actividade. Encaminhar
ao FIIL ou Programa Microcrédito
(Aga Khan)
Pretendem delimitar área em
conflito e sem planos a posterior,
membros sem conhecimento do
projecto.
Pretendem delimitar área na qual
membros da comunidade usam
para agricultura ha muito tempo
(boa fé) o que pode criar conflito.
Pretendem comprar animais através
da iTC. Para compra de animais
encaminhar para FIIL
Sem demanda comunitária, não
apresenta documento do distrito,
cópia do projecto da JCD ou viceversa. Falta de coerência, Muitos
erros ortográficos e construção
frásica. Grupo alvo não claro
Sem demanda comunitária, não
apresenta documento do distrito,
cópia do projecto da Elapo ou viceversa. Falta de coerência, Muitos
erros ortográficos e construção
frásica, grupo alvo não claro e não
apresenta equipa de
implementação.

33

iTC - Iniciativa para Terras Comunitárias
Relatório Anual - Ano II
1 de Abril de 2007 à 31 de Março de 2008
1o CICLO DE PROJECTOS - PROVÍNCIA DE MANICA
Projectos Aprovados e Financiados
No

1

Proponente

KSM – Kwaedza Simukai
Manica

Título

Delimitação de duas
comunidades

Conservação de RN Para a
Criação de Oportunidades
Instituto Agrário do Chimoio – Económicas nas Comunidades
2
IAC
Circunvizinhas da área de
Conservação do IAC em
Machaze

3 ORAM – Manica

Áreas de Intervenção
- Concluir o processo de delimitação de
Mucombue e fazer respectiva demarcação
(Legalização da área, reforço do comité de
gestão, Plano de uso).
- Demarcação da área de Mutomboumue –
regulado de Nhakwanikwa (ldem com o
anterior)

Gestão dos RN através da delimitação de áreas
comunitárias, criação de Comités de Gestão,
fiscalização Comunitária, gestão de queimadas
e conflitos Homem animal

Gestão dos RN através da delimitação da área
Empreendedores Comunitários
da Comunidade de Nhaunga, gestão de
de Gestão sustentável dos RN de
Queimadas e conflitos entre Comunidades e
Manica
Madeireiros.

Distrito

Beneficiários

Custo USD

Custo MT

Duração

Observações
- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.

Manica

14.050

20.218

505.450

12 meses

- Melhorar apresentação da proposta
tendo em conta os TdRs e Guião para
elaboração de propostas
- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.

Machaze

20.418

54.677

1.366.925

12 meses

- Melhorar apresentação da proposta
tendo em conta os TdRs e Guião para
elaboração de propostas.
- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.

Gondola

1.781

SUB TOTAL

20.720

518.000

95.615

2.390.375

12 meses

- Melhorar apresentação da proposta
tendo em conta os TdRs e Guião para
elaboração de propostas

Projectos Devolvidos para Reestruturação
No

Proponente

MULTIconsult Lda –
1 Consultores de
Desenvolvimento

2 GAPI – Delegação de Chimoio

Título

Assistência técnica as
associações de Chá em
Mossurize

Áreas de Intervenção

Registar as terras dos associados; Capacitar as
associações em gestão, contabilidade, técnicas
de produção do chá, identificação de Mercados
para fortalecer o CCPC

Fortalecimento da associação de camponeses
Projecto de Apoio as associações através da formação em Gestão financeira e de
Agro - pecuárias
negócios, facilitação na ligação com os
mercados, comercialização e registo de terras.

Distrito

Mossurize

Beneficiários

9.000

Custo (USD) Custo (MZN)

21.231

530.775

Duração

Observações

12 meses

- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.
- Não seguiu os TdRs do concurso
- Não seguiu o guião para elaboração
de propostas (sobretudo a
apresentação do orçamento que é
excessivo)
- A proposta não é clara

Manica,
Sussundenga,
Gondola,
Barue

- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.

900

73.514

1.837.850

12 meses

- Não seguiu os TdRs do concurso
- Não seguiu o guião para elaboração
de propostas
.- Não esclarecem quem é o grupo
alvo, a proposta não é clara e
apresenta um baixo custo / beneficio.
- Tem enquadramento nas actividades
da iTC.

3

- Criação de condições para a Delimitação de
Associação Agro – Pecuária
Terras Comunitárias de Chirodzo Terras na Comunidade de Bandula (Chirodzo,
RODZAI Pfungua – RODZAI
Ruaca, Mucombedzi)

SUB TOTAL

Manica

620

18.062

451.550

112.807

2.820.175

12 meses

.- Projecto reúne condicoes para ser
financiado. Foi devolvido para
restauração porque durante as visitas
no terreno, o dialogo com as
populações residentes no local revelou
um conflito de interesses com os
membros da associação RODZAI
PFUNGUA. Estamos a espera da
resolução deste conflito de interesses
para o seu financiamento.
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Cabo Delgado
Nr

Nome do
proponente

Titulo do projecto

Áreas de
Intervenção

Distrito

Beneficiário
Custo(USD)
s

Custo (MZN)

Duraçã
o(mês)

Observações

PROJECTOS ENCAMINHADOS PARA APROVAÇÃO DO CNS
NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos, pois, o projecto engloba o distrito
todo .Projecto relevante para o distrito, uma vez que vai facilitar a operacionalização
dos Planos Distritais de Desenvolvimento. O GIS deverá assinar memorandos de
entendimento não só com a DPCAA, mas também com outros principais
intervenientes no processo de PUT que já iniciou na província. Necessidade
uniformizar critérios que foram utilizados na elaboração de outros PUTs. iTC deverá
aprovar os ToRS . O PUT deverá ser divulgado em grande escala nas comunidades
para não ser “ letra morta”, para além de elaborar alguns folhetos sobre o mesmo, a
fim de a comunidade ter melhor percepção. O CPA RECOMENDA A
APROVAÇÃO.
NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos, pois, o projecto engloba o distrito
todo. Projecto relevante para o distrito, uma vez que vai facilitar a operacionalização
dos Planos Distritais de Desenvolvimento. O GIS deverá assinar memorandos de
entendimento não só com a DPCAA, mas também com outros principais
intervenientes no processo de PUT que já iniciou na província. Necessidade
uniformizar critérios que foram utilizados na elaboração de outros PUTs. iTC deverá
aprovar os ToRS. O PUT deverá ser divulgado em grande escala nas comunidades
para não ser “ letra morta”, para além de elaborar alguns folhetos sobre o mesmo, a
fim de a comunidade ter melhor percepção. O CPA RECOMENDA A
APROVAÇÃO.
O proponente deverá envolver as comunidades no processo de maneira a garantir o
sucesso do mesmo. A questão de parceria com o Small Grants Programme é bem
vinda, bem como a comparticipação da Maluane. O CPA RECOMENDA A
APROVAÇÃO

1 GIS

Plano de Uso de Terra
para Macomia

Planificar o uso da
terra e RN,
planificação
participativa

Macomia

!!!

24.879,18

621.979,50

8

2 GIS

Plano de Uso de Terra
para Mueda

Planificar o uso da
terra e RN,
planificação
participativa

Mueda

!!!

25.969,99

649.249,75

8

Gestão de Recursos
Naturais

Delimitar, gerir
recursos naturais,
formar e capacitar,
reduzir conflitos

Macomia

7185

24.742,30

618.557,50

12

Pemba
Metuge,
Mecúfi e
Ancube

15

30.668,24

766.706,00

7

Projecto pertinente, tendo em conta a devastação que os distritos próximos de Pemba
estão a sofrer. O CPA RECOMENDA A APROVAÇÃO , no entanto especial
atenção deverá ser dada a disseminação do estudo as comunidades.

Mueda

30

22.212,52

555.313,00

12

O projecto é pertinente e baseado na demanda comunitária. A inclusão de um
agrimensor poderá reduzir a dependência a SPGC . Esta zona tem sido de muita
procura por exploradores florestais. O CPA RECOMENDA A APROVAÇÃO

7230

128.472,23

3.211.805,75

3

Fundação
Maluane

4 ABIODES

5

Consórcio
AMA/ SCM

TOTAL

Avaliação da quantidade
de lenha necessária para
produção de carvão
Planificar uso de
recursos naturais
Delimitação das
comunidades de
Nanhala, Lipelua e
Chapa, inventário
florestal e plano de
maneio comunitário

Delimitar, Inventario
florestal e
elaboração de plano
de maneio
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iTC- CABO DELGADO
Nr

Nome do
proponente

Titulo do
projecto

Áreas de
Intervenção

Distrito

Beneficiários

Custo(USD)

Custo
(MZN)

Duração(mês)

Observações

PROJECTOS ENCAMINHADOS PARA APROVAÇÃO DO CNS

1

2

3

GIS

Plano de Uso
de Terra para
Macomia

Planificar o
uso da terra e
RN,
planificação
participativa

Macomia

!!!

24.879,18

621.979,50

8

GIS

Plano de Uso
de Terra para
Mueda

Planificar o
uso da terra e
RN,
planificação
participativa

Mueda

!!!

25.969,99

649.249,75

8

Fundação
Maluane

Gestão de
Recursos
Naturais

Delimitar,
gerir recursos
naturais,
formar e
capacitar,

Macomia

7185

24.742,30

618.557,50

12

NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos,
engloba o distrito todo .Projecto relevante para o
vai facilitar a operacionalização dos Planos Distri
Desenvolvimento. O GIS deverá assinar memora
entendimento não só com a DPCAA, mas també
principais intervenientes no processo de PUT que
província. Necessidade uniformizar critérios que
elaboração de outros PUTs. iTC deverá aprovar o
deverá ser divulgado em grande escala nas comun
letra morta”, para além de elaborar alguns folheto
fim de a comunidade ter melhor percepção. O C
A APROVAÇÃO.
NB:(!!!) Difícil estimar os beneficiários directos,
engloba o distrito todo. Projecto relevante para o
vai facilitar a operacionalização dos Planos Distri
Desenvolvimento. O GIS deverá assinar memoran
não só com a DPCAA, mas também com outros p
intervenientes no processo de PUT que já iniciou
Necessidade uniformizar critérios que foram utili
de outros PUTs. iTC deverá aprovar os ToRS. O
divulgado em grande escala nas comunidades par
morta”, para além de elaborar alguns folhetos so
de a comunidade ter melhor percepção. O CPA
APROVAÇÃO.

O proponente deverá envolver as comunidades no
a garantir o sucesso do mesmo. A questão de parc
Grants Programme é bem vinda, bem como a com
Maluane. O CPA RECOMENDA A APROVA
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reduzir
conflitos

4

ABIODES

5

Consórcio
AMA/ SCM

TOTAL

Avaliação da
quantidade de
lenha
necessária para
produção de
carvão
Delimitação
das
comunidades
de Nanhala,
Lipelua e
Chapa,
inventário
florestal e
plano de
maneio
comunitário

Planificar
uso de
recursos
naturais

Delimitar,
Inventario
florestal e
elaboração de
plano de
maneio

Pemba
Metuge,
Mecúfi e
Ancube

Mueda

15

30.668,24

766.706,00

30

22.212,52

555.313,00

7230

128.472,23

3.211.805,75

7

Projecto pertinente, tendo em conta a devastação
próximos de Pemba estão a sofrer. O CPA RECO
APROVAÇÃO, no entanto especial atenção deve
disseminação do estudo as comunidades.

12

O projecto é pertinente e baseado na demanda com
de um agrimensor poderá reduzir a dependência a
tem sido de muita procura por exploradores flores
RECOMENDA A APROVAÇÃO
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