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PUT
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1

Sumário Executivo

A Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC) é financiada por um grupo de doadores, liderados
pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Governo Britânico (DFID) e inclui
a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Agência Suíça para o Desenvolvimento e
Cooperação (SDC), a Agência Irlandesa de Cooperação e Desenvolvimento (DCI), a Agência
Sueca para Desenvolvimento e Cooperação Internacional (SIDA) e a Agência Dinamarquesa
para Desenvolvimento Internacional (DANIDA).
A iTC existe desde Abril de 2006 apesar de ela ter sido oficialmente lançada em Maio de 2007.
A iTC tem como missão o fortalecimento das capacidades e os direitos das comunidades rurais
nas províncias de Gaza, Manica e Cabo Delgado, para assegurar a posse de terra, a utilização e
gestão sustentável dos recursos naturais com vista a reduzir a pobreza absoluta e promover o
crescimento económico nas comunidades rurais.
Este relatório refere-se ao período de 01 de Abril a 31 de Março de 2008. Durante este período,
uma série de actividades e ou realizações foram desenvolvidas nas três províncias de
intervenção, a destacar: (a) a realização da primeira reunião do Comité Nacional de
Aconselhamento (CNA) na cidade de Pemba; (b) Aprovação de quatro projectos novos na
província de Manica e a implementação de 4 projectos novos em Gaza e Cabo Delgado,
aumentando o portfolio de projectos comunitários em implementação para 19; (c) visitas de
monitoria aos projectos em curso; (d) encontros de coordenação com os órgãos da iTC; (e)
procura e identificação de novas oportunidades de intervenção envolvendo os potenciais
beneficiários no âmbito da abordagem de preparação social (f) visita de troca de experiências da
UdG á Facilidade em Nampula, e (g) realização de capacitações para benefício dos potenciais
beneficiários.
Durante este período foi igualmente conduzida uma missão de apoio1 encomendada pelos
doadores que reforçou a idéia de, a par da abordagem original da iniciativa, a iTC pudesse
incrementar as actividades através de maior preparação das comunidades e introdução de novas
categorias de financiamento2. A nova abordagem3 consiste em criar maior apropriação dos
projectos pelas comunidades com recurso a preparação social. Assim, as actividades devem
incluir: (i) o estabelecimento de uma agenda com prioridades de desenvolvimento comunitário
integradas; (ii) trabalho em áreas com potencial para conflitos (hot spots) e (iii) maior procura
de potenciais parcerias e sinergias. Ao longo do ano, a equipe esteve envolvida na preparação
deste processo com vista a um maior empedramento das comunidades e dai deixar de depender
exclusivamente de provedores de serviço, sem, todavia querer substituí-los, particularmente nas
actividades de monitoria, e retro-alimentação do processo de captação das necessidades
comunitárias na área de terras e recursos naturais.
No que concerne ao treinamento e a formação de grupos comunitários e de provedores de
serviço foram realizados várias cursos, com destaque para: (i) procedimentos financeiros para
provedores de serviço e para duas OCBs do distrito de Mecúfi na província de Cabo Delgado;
(ii) Capacitação sobre as leis agrárias aos representantes dos administradores distritais
(Secretários Permanentes e Directores do SDAE); (iii) Realização do quarto curso de formação
1

2
3

„Strategic Analysis to Reinforce the Iniciativa para Terras Comunitárias „ elaborado por Graham Boyd & André Calengo, de Julho de 2008.

Veja Tabela 1 a seguir sobre Categorias de fiannciamento (Grants categories)
„Proposal for the Implementation of the New Approach to iTC Activities‟ elaborado pela iTC/KPMG/NRI de Setembro de 2008.
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de Paralegais que beneficiou um total de57 paralegais entre os quais 17 mulheres. Os cursos
foram ministrados pelo CFJJ – Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Dos formandos
incluem-se técnicos das ONGs, PS de instituições de formação formal e líderes comunitários
(incluindo, régulos, chefes de postos Administrativos, líderes locais, membros dos conselhos
consultivos locais). A formação de paralegais, decorre há cerca de dois anos. Dado que já
existiam Paralegais nas províncias antes da intervenção da iTC, havia necessidade de realizar-se
um trabalho de acompanhamento das suas actividades. Assim sendo, realizaram-se 3 seminários
provinciais subordinados ao tema “Planificação das Actividade dos Paralegais e seu papel na
sociedade.
Os eventos foram igualmente facilitados pelo CFJJ e culminaram com a formação de dois
grupos de trabalho para refinar o trabalho previamente iniciado no sentido de (i)
institucionalização da figura do Paralegal, (ii) a criação do Fórum provincial de Paralegais e (iii)
prestar apoio as comunidades locais na gestão dos recursos naturais e no acesso a justiça.
Com vista a dotar-se de conhecimentos sobre a preparação social, a Unidade de Gestão da iTC
visitou o Projecto Facilidade em Nampula e, realizaram-se a posterior cursos para provedores de
serviços em Pemba Metuge, Chimoio e Xai-Xai.
A promoção de sinergias resultou na potenciação das actividades e em benefícios para as
comunidades. Destaque vai para a parceria entre a iTC/IAC/WWF na realização do curso de
formação de “Fiscais comunitários – Guardas Florestais” pelo IAC e co-financiado pela WWF e
iTC. Participaram elementos dos distritos de Macossa ( área de intervenção da WWF) e de
Machaze, onde o IAC está a implementar um projecto que abrange 4 comunidades / regulados.
O curso foi ministrado pelos formadores do Parque Nacional de Gorongoza. Esta formação vai
ajudar a mitigar os conflitos homem-fauna bravia nas comunidades rurais
Em Gaza, o destaque vai para as parcerias entre a iTC e a Africa Works, uma organização
baseada no distrito de Chokwe, onde numa parceria com a Associação Lhuvuka no distrito de
Chibuto, financiou a compra e montagem de um sistema de rega por aspersão, preparação de
solos, aquisição de insumos e presta assistência e apoio na pesquisa de mercado. Com a ORAM,
após negociações com a iTC, o PS disponibilizou cerca de 628.000,00 Mts para financiar 6
micro-projectos de produção agrícola, frangos, compra de gado para tracção animal e respectiva
charrua. A ORAM cede crédito com comparticipação dos beneficiários em pelo menos 5% do
valor global.
Na execução financeira, faz-se referência aos fundos disponibilizados para a implementação de
actividades, bem como do fundo de funcionamento da UdG durante o 3º. Ano de vigência da
iTC. De referir que as actividades desenvolvidas ao longo deste período são relativas, na sua
maioria, a projectos do ano II. No que concerne aos fundos do ano III já foram gastos e
cometidos cerca de 32% do orçamento.
Para a avaliação do desempenho das actividades da iTC no ano III, é importante referirmo-nos
sobre as condições em que as actividades foram implementadas. Com efeito, dois aspectos
marcaram ou influenciaram qualitativamente a implementação das actividades/projectos: (i) as
recomendações da missão de apoio técnico4 e (ii) os aspectos de alteração da legislação 4

„ Strategic Analysis to Reinforce the Iniciativa para Terras Comunitarias‟ elaborado por Graham Boyd e André
Calengo, Julho de 2008
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emenda sobre a lei de terra no artigo 35 - do qual existe a necessidade de acautelar a
implementação de delimitação de terras, tendo em conta a necessidade de um plano de uso ou
de exploração. Estes dois aspectos apresentam como factores positivos para o futuro o facto de
permitirem (i) a apropriação pelas comunidades e autoridades locais dos projectos aprovados no
âmbito da iTC, (ii) a capacitação dos facilitadores comunitários que irá contribuir para o
processo de descentralização no país através da incorporação dos RN nos PEDDs e (iii) a
incorporação do DEL nos processos de delimitação.
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2

Introdução

A Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC) é financiado por um grupo de doadores, liderados
pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Governo Britânico (DFID) e inclui
a Embaixada do Reino dos Países Baixos, a Agência Suíça para o Desenvolvimento e
Cooperação (SDC), a Agência Irlandesa de Cooperação e Desenvolvimento (DCI), a Agência
Sueca para Desenvolvimento e Cooperação Internacional (SIDA) e a Agência Dinamarquesa
para Desenvolvimento Internacional (DANIDA).
A iTC opera no terreno desde 01 de Abril de 2006, nas províncias de Gaza, Manica e Cabo
Delgado, com a missão de fortalecer as capacidades e os direitos das comunidades rurais, para
assegurar a posse de terra, a utilização e gestão sustentável do recursos naturais, com objectivo
de reduzir a pobreza absoluta e promover o crescimento económico nas comunidades.
O presente relatório descreve as actividades realizadas ao longo do 3º. Ano do projecto. O
período compreende 1 de Abril de 2008 a 31 de Março de 2009. O período caracterizou-se pela
intensificação das actividades da iTC, particularmente as que se seguem:


Encontros regulares de coordenação e consolidação dos órgãos da iTC (ETA/CPA), que
resultaram no melhor conhecimento da iTC, estabelecimento do regulamento do
funcionamento dos órgãos e necessidade de planificação conjunta,



Visitas de acompanhamento e de supervisão pelos membros dos órgãos e pelo Gestor
Nacional (GN) aos projectos em curso,



Trabalho de campo com missões externas (NRI e Boyd & Calengo) de apoio à iTC,



elaboração e submissão da proposta da Nova Abordagem da iTC aos doadores,



Treinamento e reciclagem dos gestores financeiros dos projectos aprovados, dos PS,
paralegais e em preparação Social,



Realização do Seminário Técnico Provincial e Nacional sobre o progresso dos projectos
financiados, tendo sido destacadas as lições aprendidas e os desafios futuros,



Condução de dois estudos sobre (a) terras delimitadas seu ponto de situação e (b) terras
delimitadas e DEL,



Mesas redondas, debates e seminários versando sobre diversas actividades e acções, e



visita de trocas de experiências no âmbito do envolvimento da UdG em matérias
relacionadas com a preparação social, junto da organização nacional a FACILIDADE em
Nampula.

A realização financeira do ano em análise faz referência, a execução de fundos disponibilizados
para implementação de actividades, bem como do fundo de funcionamento da UdG durante o
3º. Ano de vigência da iTC. De referir que as actividades desenvolvidas ao longo deste período

7

iTC - Iniciativa para Terras Comunitárias
Relatório Semestre I - Ano III
1 de Abril à 30 de Setembro de 20089

referem-se na sua maioria a projectos do ano II. No concernente aos fundos do ano III, já foram
gastos e cometidos cerca de 32% do orçamento.
Este relatório reporta as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelo projecto nas três
províncias, durante os últimos doze meses, isto é, entre Abril de 2008 e Março de 2009. Ele é
um instrumento de análise do desempenho do projecto que é apresentado no seu capítulo 3 na
base do que foi programado. Nos capítulos 4, 5 e 6 apresentam-se respectivamente o relatório
financeiro, as principais dificuldades e lições aprendidas e as considerações finais.
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3

Actividades do Projecto

Com a implementação de actividades no campo, a iTC tornou-se mais visível e obrigou a um
redobrar de esforços de toda equipe, assim como dos órgãos e do back stopping da KPMG e do
NRI.
De destacar, a realização de dois estudos a mencionar (1) Ponto de situação das terras
delimitadas e (2) Terras delimitadas e DEL, que constituem uma contribuição importante para a
melhoria nas intervenções da iTC no País.
Para além dos estudos, uma missão de apoio5 encomendada pelos doadores reforçou a idéia de,
a par da abordagem original da iniciativa, a iTC incrementar as actividades através de uma
preparação social das comunidades antes do financiamento e ainda introduzir novas categorias
de financiamento6. Ao longo do ano em análise, a preparação e submissão da proposta da nova
abordagem7 da iTC, constituíram tal como consumiram uma grande parte do tempo da UdG
devidamente assessorada pela KPMG e NRI. Só assim foi possível responder a contento aos
novos desafios da iTC, que consistem em criar apropriação dos projectos pelas comunidades
com recurso à preparação social.
Este processo integra: (i) o estabelecimento de uma agenda com prioridades de desenvolvimento
comunitário integradas; (ii) trabalho em áreas com potencial para conflitos (hot spots) e (iii)
maior procura de potenciais parcerias e sinergias. Este exercício tem em vista facilitar a
inserção da iTC mais próximo das comunidades, empoderá-las de modo a evitar que dependam
apenas dos provedores de serviço sem, todavia querer substituí-los.
Para uma operacionalização efectiva destas acções e pela complexidade do processo, é crucial a
capacitação quer dos membros da UdG, bem como dos PS e dos facilitadores comunitários. Para
o efeito a UdG esteve exposta em visita de troca de experiência à organização Facilidade em
Nampula, com vista a colher a sua experiência nesta matéria.
Por outro lado, realizaram-se três formações nas três províncias com vista a capacitar os PS em
preparação social que resultou num exercício útil e válido, de acordo com os pronunciamentos
dos formandos. A perspectiva é de realizar as formações ao nível dos distritos, envolvendo as
equipes técnicas distritais, facilitadores comunitários, entre outros.
A Tabela 1 seguinte apresenta, de uma forma detalhada as actividades planificadas e o seu grau
de cumprimento para o período em análise. A implementação dos projectos comunitários
permitiu que a iTC fosse mais entendida ao nível do campo e suscitou mais interesse por parte
de novas comunidades que pretendem aderir a iTC. A capacitação dos PS, a realização dos
seminários, debates e mesas redondas associadas as visitas de acompanhamento pelos membros
dos órgãos constituíram igualmente uma forma de interacção entre os diferentes parceiros e
interlocutores da iTC.
Os anexos, partes integrantes deste relatório, apresentam na forma de tabelas, o ponto de
situação de implementação dos projectos nas três províncias. O ponto comum nos processos de
5

6
7

„Strategic Analysis to Reinforce the Iniciativa para Terras Comunitárias „ elaborado por Graham Boyd & André Calengo, de Julho de 2008.

Veja Tabela 1 a seguir sobre Categorias de fiannciamento (Grants categories)
„Proposal for the Implementation of the New Approach to iTC Activities‟ elaborado pela iTC/KPMG/NRI de Setembro de 2008.
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delimitação registo e legalização das associações e comités de gestão comunitária, tem sido a
falta de documentação dos membros seleccionados para representar os grupos comunitários, o
que complica o curso normal das actividades e afecta a implementação de todas as actividades
em tempo útil.
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Tabela 1: Actividades Planificadas e Grau de Realização entre Abril de 2008 – Marco 2009
N

o

Produtos e Actividades planificadas para o
período

Período / trimestres
T18 T2 T3 T49
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Grau de Realização e Comentários

Produto 1: Mecanismo e fundos de financiamento independentes estabelecidos e a funcionar para um programa que integre
os direitos à terra / recursos e o investimento / desenvolvimento económico nas três províncias.

1.2

1.5.1
1.5.2

Plano anual de Actividades e
Orçamento desenvolvidos e submetidos
ao NOC, actual NAC.

Consolidar o funcionamento da ETA e
do CPA

8
9

X

X

X

X

X

X



Elaborado, submetido e aprovado o plano e o orçamento para o
terceiro ano do projecto (Abril 2008 – Março 2009).



O Valor total orçamentado para o período foi de USD 1,111,523.95.



Em resultado da consultoria de apoio (Boyd & Calengo) encomendada
pelos doadores, foi elaborado e actualizado pela equipe da iTC, o
plano de actividades e orçamento, no âmbito do reforço do seu
orçamento para a implementação da nova abordagem, no valor de £
499,998.00 para o ano IV e £ 413,651.00 para o ano V perfazendo um
total adicional de £ 913,649.00.



Para o período foram planificados 42 encontros sendo 24 para a ETA e
18 para o CPA.



Foram realizados 26 encontros com a ETA e 17 com o CPA nas 3
províncias. Os momentos mais marcantes dos encontros foram o das
avaliações das propostas para a implementação de projectos e
encontros de avaliação de desempenho da iTC depois das visitas de
acompanhamento dos projectos.

T1 = Trimestre 1 (Abril – Junho de 2008)
T4 = Trimestre 4 (Janeiro – Março 2009)
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1.5.3

Estabelecer e consolidar o
funcionamento do GDL

X
X

X

X



Nota-se um sobre cumprimento dos encontros da ETA nas três
províncias e tal se deve á necessidade de maior rigor da avaliação das
propostas de projectos comunitários. Com relação ao CPA nota-se um
incumprimento na realização dos encontros e em Cabo Delgado e Gaza
devido a factores ligados a outros afazeres dos membros deste órgão.
Todavia o mesmo não afectou os desígnios da sua função.



O CPA em Manica, durante cerca de 4 meses, os membros ficaram
reduzidos a 3 unidades, por desistência de um dos membros por
alegada incompatibilidade e sobreposição de tarefas. Para o seu lugar
foi proposta e aprovada a Sra. Dra. Alda Massinga – Doutorada em
Agro-Economia e funcionária da organização Save the Children em
Manica, representando outros parceiros da província.



No período foram igualmente realizados três RETIROS da iTC,
envolvendo membros da ETA e do CPA, para analisar o
funcionamento dos órgãos da iTC e o funcionamento geral da iTC,
cujas deliberações se resumem em: (i) Os membros da ETA / CPA/
GDLs devem, para além de avaliarem propostas de projectos,
participar nas visitas de acompanhamento e darem a sua contribuição
na identificação e procura de novos projectos para serem aprovados;
(ii) o GP deve continuar a elaborar os planos de visitas de monitoria
para os membros da ETA / CPA se inscreverem e participarem nas
visitas e (iii) no caso de impossibilidade de participação do presidente
do CPA nas reuniões do NAC, o mesmo deveria ser representado por
um elemento do órgão.



Em relação aos GDLs, não foram realizados encontros específicos,
mas sempre que o GP e os membros dos órgãos (ETA/CPA) efectuam
visitas de monitoria das actividades aos distritos, os membros das
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GDLs são envolvidos.


Com a adopção da nova forma de intervenção da iTC, que inclui
sessões distritais de identificação de áreas prioritárias – “call of ideas”,
seguidas do processo de preparação social, o papel dos GDLs será de
grande relevo a partir do ano IV do projecto.



Os GPs irão incluir no Plano Anual de actividades e orçamento dos
próximos anos, várias formações locais das ETDs/GDLs, CLs e OCBs
sobre preparação social e a elaboração e submissão de propostas
técnicas e económicas dos projectos comunitários.

Resumo:
O CPA e a ETA funcionam em pleno, apesar da dificuldade de reunir o quórum principalmente dos membros do CPA. Serão cumpridas as
recomendações resultantes dos encontros e dos retiros da iTC e continuar a flexibilizar processos para o envolvimento dos membros dos
órgãos. Isto será feito não só nos encontros de avaliação e aprovação de propostas, mas de forma sistemática para terem uma participação mais
activa na identificação de outros projectos financiáveis, bem como tornar a iTC mais útil as comunidades rurais.
2 O pagamento de senhas de participação contribui para o melhor desempenho dos membros dos órgãos. Propomos que este subsídio contemple
o Ponto Focal do GDL na organização de eventos distritais.
3 A partir do ano IV da iTC, serão envolvidos cada vez mais os GDLs / CLs e /ETDs / OCBs na identificação e priorização de projectos através
da realização de sessões de formação em preparação social.
O envolvimento dos órgãos da iTC nos trabalhos de campo, pode possibilitar não só tornar as avaliações dos projectos mais realísticas e eficazes,
mas também tornar as actividades da iTC mais transparentes e proactivas.
1

Produto 2:

Conhecimento mais aprofundado dos objectivos do iTC e dos produtos nas áreas / distritos
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Para a criação da demanda da iTC foram desenvolvidas as seguintes
actividades de destaque, entre outras nas três províncias:
Manica:

2.3

Informação, educação e comunicação
sobre os direitos, oportunidades e
estratégias de marketing para criar
demanda da iTC desenvolvido.
X

2.5

Preparar e realizar a divulgação /
marketing da iTC nas áreas geográficas
prioritárias

X

X



Início da distribuição das capulanas bem como de brochuras sobre as
principais realizações da iTC a parceiros, sobretudo ao nível de alguns
distritos onde se realizaram visitas, em Machaze, Bárue, Manica,
Gondola, Sussundenga – sede e Darue.



Apresentação da iTC juntamente com a Gestão Nacional, na reunião
regional Centro, sobre a Industrialização da Apicultura em
Moçambique, realizada no distrito de Gorongoza – Província de
Sofala, promovida pela UNIDO (Organização das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Industrial)



Apresentação da iTC na reunião / mesa redonda sobre a
industrialização da cultura de chá em Mossurize.



Visita e realização de vários encontros ao nível do distrito de Bárue
(Com o Sr. Secretário Permanente, Clube de Produtores de Honde)
para a divulgação das atribuições da iTC e as sinergias que pode criar.



Encontro com vista a promoção do projecto de domesticação da
Ratazana – rato da cana - (hot spot), juntamente com a Magariro e Sr.
Administrador de Macossa para implementação a partir de 2009.



Contactada a Administração do distrito de Manica para a promoção de
projectos da iTC neste distrito.



Realizado um encontro com vários representantes de Provedores de

X

14

iTC - Iniciativa para Terras Comunitárias
Relatório Semestre I - Ano III
1 de Abril à 30 de Setembro de 20089

serviços locais para a formação em preparação social e os requisitos
para beneficiar do apoio da iTC.


Participação na reunião sobre o “Observatório do Desenvolvimento da
Província de Manica” – promovido pela Secretaria Provincial /
Direcção Provincial do Plano e Finanças.



Estamos em fase de finalização de um contrato com uma empresa local
de publicidade, denominada “Monte Zembe Editores” para fazer uma
divulgação áudio através da RM local e rádios comunitárias existentes.



Através da preparação social, julgamos que a divulgação da iTC será
mais efectiva e qualitativa

Cabo Delgado:


Apresentação do projecto ao novo Governador da Província de Cabo
Delgado, em 29 de Abril de 2008.



Participação e apresentação do projecto iTC na reunião de planificação
da DPA, que decorreu nos dias 23 e 24 de Junho em Murrébue, distrito
de Mecúfi.



Realização de oito programas de divulgação e debate de actividades da
iTC, dos doze programados.



Uma entrevista ao ICS (Instituto de Comunicação Social), sobre as
actividades desenvolvidas pela iTC, lições aprendidas, dificuldades
encaradas e perspectivas e a RM e o Jornal local denominado
“Horizonte”, aquando da realização do Seminário sobre Incorporação
dos RN nos PEDDs.

15

iTC - Iniciativa para Terras Comunitárias
Relatório Semestre I - Ano III
1 de Abril à 30 de Setembro de 20089



Apresentação em sessões extraordinárias dos Governos de Pemba
Metuge no dia 17 de Junho e, de Mueda, no dia 20 de Junho, dos
projectos submetidos e aprovados para os respectivos distritos.



Apresentação da iTC na IIIª Sessão do Conselho Coordenador da
Direcção Provincial da Mulher e Acção Social e na reunião promovida
pelo Governo Provincial com a Sociedade Civil.



Foi produzido pelo ICS – Delegação de Cabo Delgado, um CD sobre
as actividades da iTC em Cabo Delgado, desde o arranque das suas
actividades em 2006 até a realização da primeira reunião do NAC.



Em conjunto com a sede nacional foram produzidos folhetos sobre
resultados da implementação das actividades nos primeiros dois anos.
Igualmente foram produzidas capulanas da iTC que estão sendo
distribuídas para formandos, grupos comunitários e parceiros.



Gaza:



Durante as visitas de acompanhamento aos projectos, tem havido
sessões de informação às comunidades, sobre as oportunidades que a
iTC oferece. Com efeito, no dia 11 de Junho de 2008 realizaram-se 2
encontros, um em Chibuto com Associação Agrícola de Chilalanhane e
outro em Guijá com Associação Agrícola de Nhatine.



No âmbito da expansão das actividades da iTC para distrito do Bilene,
foram realizados os seguintes encontros:



Com o chefe do Posto de Bilene e o seu assessor com propósito de
apresentar a iTC e colher sensibilidades sobre a proposta de projecto
apresentada pela ACRIDEC, cujos beneficiários são 5 comunidades
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deste posto.

2.4

Materiais de Comunicação e de
marketing adequados para cada base de
clientes desenvolvidos.

X

X

X



Visita de campo e encontros com líderes das comunidades
beneficiárias do projecto, nomeadamente: Mata, Tsoveca, Chilengue e
Nhewane. Este encontro foi precedido do encontro com o Sr.
Administrador, com objectivo de apresentar a iTC, como uma
oportunidade para o desenvolvimento das comunidades locais.



Com o chefe do SDAE para apresentação do projecto e colher
informação sobre as prioridades do distrito. Após o encontro, o SDAE
prometeu mobilizar parceiros para apresentarem propostas de projectos
à iTC.



Divulgação da iTC em Maputo no Seminário organizado pelo Fórum
Mulher e FAO sobre Género e direitos sobre a terra e outros recursos
naturais.



Elaboração da brochura sobre os principais resultados / projectos
implementados pela iTC nos 2 primeiros anos do projecto.



Produzidas capulanas da iTC e distribuídas aos parceiros, grupos
comunitários e formandos nos vários cursos promovidos pela iTC

X

Resumo:
1) A estratégia de divulgação deverá continuar a ser a mesma, de sempre que oportuno, usar todos os meios possíveis (Rádios, seminários,
entrevistas, brochuras, palestras, etc.), de modo a atingir maior número do público-alvo.
2) Por via de uma mistura de métodos, iremos continuar com a divulgação da iTC. Nas deslocações programadas a todos os distritos, iremos
explicar como a iTC funciona, as suas atribuições e através da nova forma de intervenção que incluem a preparação social, poderemos trabalhar
/ divulgar a iTC de uma forma mais prática e directa.
3) Continua válida a avaliação feita sobre a capacidade dos provedores serviços (ver a Avaliação Estratégica). Com efeito, existe uma grande
fraqueza dos provedores de serviços em apresentarem propostas financiáveis. Sendo assim, a actividade de divulgação / marketing da iTC, que
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cria uma expectativa não só nas comunidades mas também nas autoridades distritais, deve ser acompanhado por um processo de capacitação do
PS. Esta abordagem será seguida no ano IV do projecto, pelo que no Plano e Orçamento do Ano IV, consta um orçamento para o efeito.
4) Os debates tem mostrado que o assunto de terra e outros RN, é algo que de uma ou outra forma preocupa todas as comunidades. Devido a
várias preocupações levantadas a iTC tem convidado a SPGC, beneficiários e implementadores a fim de todos darem o seu contributo.

Produto 3:

3.1

Capacidade acrescida nas três províncias para fornecer os serviços necessários aos clientes da ITC.

Realizar acções de formação para
melhorar a capacidade dos provedores
de Serviços

X



Curso sobre “procedimentos financeiros” – foram realizados e
ministrados pelos gestores financeiros províncias e Nacional cursos
aos provedores de serviços (PS), que implementam projectos
financiados pela iTC. Em virtude de mudanças ocorridas no sector
financeiro de alguns PS e em virtude da fraca qualidade dos relatórios
foram ministrados cursos de reciclagem.



Capacitação de Paralegais – foram realizados 4 cursos beneficiando
um total de 57 paralegais dos quais 17 são mulheres. Os cursos
ministrados pelo CFJJ – Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Dos
formandos temos técnicos das ONGs, outros PS, de instituições de
formação formal e líderes comunitários (incluindo, régulos, chefes de
postos Administrativos, líderes locais, membros dos conselhos
consultivos locais).



Para o acompanhamento das actividades dos paralegais formados
realizaram-se 3 seminários provinciais subordinados ao tema
“Planificação das Actividade dos Paralegais e seu papel na
sociedade. Os eventos foram facilitados pelo CFJJ e culminou com a
formação de dois grupos de trabalho para refinar o trabalho
previamente iniciado no sentido da (i) institucionalização da figura do
Paralegal, (ii) a criação do Fórum provincial de Paralegais e (ii) prestar
apoio as comunidades locais na gestão dos recursos naturais e no
acesso a justiça. Em Gaza como resultado desta actividade está em

X
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preparação a documentação para a legalização da Associação de
Paralegais de Gaza (APG). A LDH funciona temporariamente como
instituição hospedeira.


Dado que o CFJJ tinha uma agenda preenchida, não foi possível
realizar o curso sobre formação de formadores de Paralegais. Estamos
em contacto com os mesmos para a efectivação do curso no ano IV.



Preparação Social – Foram realizadas formações em serviço sobre a
preparação social, orientada conjuntamente pela Magariro e Pambery
em Manica, AMA em Cabo Delgado e Treino – Moz em Gaza. Foram
treinados no total 40 participantes, sendo 15 em Manica, 11 em Cabo
Delgado e 14 em Gaza, oriundos de vários PS. Desta formação,
obtivemos como resultados imediatos (a) mais provedores de serviços
treinados e a submeterem mais propostas para implementação de
projectos comunitários e (b) elaborado um guião metodológico que irá
orientar aos PSs para a preparação social.



Curso de formação de “Fiscais comunitários – Guardas Florestais”
em Manica pelo IAC e co-financiado pela WWF e iTC. Participaram
16 formandos oriundos de Macossa e de Machaze.



Realizada capacitação sobre as leis do ambiente em Cabo Delgado a
representantes dos administradores (Secretários Permanentes os
SDAE), dos 16 distritos da província, bem como aos 5 Focal Points da
iTC. Esta capacitação foi feita em parceria com a DPCAA (Direcção
Provincial para Coordenação e Acção Ambiental)
Capacitação sobre GIS – Sistema de Informação Geográfica para 10
elementos de provedores de serviço, incluindo um elemento do CPA
(Luís Augusto) em Pemba.
Com base na submissão de propostas de projectos, a base de dados foi
mais enriquecida. Realçar que neste momento está sendo elaborada



3.2

Base de dados dos provedores de
serviços elegíveis estabelecidos em

X

X

X

X
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cada província




3.3

Avaliar as necessidades de formação

X

X

X

X



3.4

Realizar o seminário Provincial para a
avaliação do Progresso semestral da
iTC

3.5

Realizar debates / mesas redondas sobre
o DEL10 e comunitário

X

X

X

X

X

X

uma base de dados de principais consultores e PS na área de terra e
recursos naturais, que poderão ajudar a implementar a nova abordagem
da iTC.
Todavia a base de dados está sendo continuamente actualizada. Em
Manica, a pedido da Direcção Provincial doe Plano e Finanças –
Departamento de Desenvolvimento Rural solicitou apoio financeiro no
sentido da criação de um banco de dados predefinida pelo MPD.
Esperamos poder replicar esta experiência nas outras províncias.
Esta avaliação é contínua. As actividades incluíram a concepção e
realização de cursos sobre preparação social.
Outra área identificada é a de “Agrimensura básica”. Neste momento,
apenas os SPGC e a ORAM é que têm esta capacidade. Foi
orçamentada para o ano IV, a realização de mais um curso similar com
a INFATEC de forma a melhorar a situação / capacidade na província.
Com vista a uma maior dinâmica dos paralegais ao nível dos distritos,
esta programada a realização de um curso de formação de formadores
em parceria com o CFJJ para beneficiários das três províncias.
Foram realizados seminários com a participação de membros dos
Governos Distritais onde operam os projectos em implementação, os
provedores de serviços e representantes das comunidades. Foi uma
experiência aliciante e construtiva, uma vez que constituiu um
momento de troca de experiência entre os vários provedores de
serviços e os distritos.

Foram realizados 10 Seminários e debates sendo 4 em Gaza e 3 em
Manica e Cabo Delgado respectivamente. A destacar temos os seguintes:
Manica:

10

DEL

Desenvolvimento Económico Local

20

iTC - Iniciativa para Terras Comunitárias
Relatório Semestre I - Ano III
1 de Abril à 30 de Setembro de 20089



Foi promovido e financiado um encontro sobre a industrialização da
cultura de Chá no distrito de Mossurize. Este seminário / mesa
redonda, resultou na elaboração de Termos de referência para a
elaboração de um estudo tendente a “Reactivar a Industrialização e a
cadeia de Valor do chá no distrito de Mossurize”. No mês de Fevereiro
de 2009, foi lançado um concurso para levar a cabo o estudo que foi
adjudicado a empresa RDI Limitada, baseada em Chimoio.



A iTC tem estado a debater com o governo distrital de Macossa e a
Magariro, sobre a necessidade de implementação de um projecto sobre
“A domesticação e criação da Ratazana - Grass Cutter”. Em resultado,
a Magariro submeteu uma proposta de preparação social e pesquisa –
virada a acção para a domesticação e criação da ratazana. Entretanto, a
proposta já mereceu uma apreciação do GP que devolveu para
correcção / adequação. A proposta será submetida á aprovação dos
órgãos no próximo trimestre.



Realizada a mesa redonda / seminário sobre as “necessidades para o
relançamento da fruticultura e da industrialização do mel na província
de Manica”. No encontro facilitado pelo Sr. José Alcobia, Responsável
técnico da FRUTIMEL e presidente da FRUTISUL, participaram
membros do Governo Provincial, distritais, provedores de serviços e
outros parceiros da iTC. O encontro foi organizado pela iTC, em
resposta á solicitação de S.Excia Governador da Província de Manica,
a quando da realização da realização do NOC de Manica em Maio de
2007.



Tinha sido agendado uma mesa redonda subordinada ao tema “ASCAS
– Poupança e Crédito Rotativo” que deveria ter lugar dia 24 de Março
de 2009, com financiamento da iTC e facilitação da ADEM – Agência
de Desenvolvimento Económico de Manica. O encontro não teve lugar
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por indisponibilidade de muitos convidados e por sobreposição de
actividades. O encontro realizar-se-á no início do ano IV.
Cabo Delgado:


Debate sobre o tema, “Reflexão sobre os 20%”. Este foi organizado
em parceria com a Unidade de Maneio Comunitário, dos SPFFB e a
Direcção Provincial do Turismo. O objectivo principal do seminário
era de apresentar a actual situação da formação de CGRN, sua
capacitação e a canalização dos 20%. Participaram 32 convidados
representando diversas instituições, dentre públicas, privadas,
sociedade civil, CGRN, entre outros. Vários aspectos pertinentes
foram debatidos como a questão da falta de B.I, a legalização dos
CGRN, a priorização na criação e/ou formação dos comités, o
cometimento dos investidores, entre outros.



Seminário sobre incorporação dos Recursos Naturais nos Planos de
Desenvolvimento Distrital. Este seminário foi co- organizado pela iTC,
PROCADIS ARTPAP-DEL, PPFD, DPCAA e Departamento de
Desenvolvimento Rural da Direcção Provincial das Finanças.
Participaram 48 elementos, sendo 21 dos distritos e os restantes 27 de
várias instituições públicas e da sociedade civil da cidade de Pemba.
Foram apresentados temas, como a Estratégia de Desenvolvimento
Rural, e Potencialidades para o DEL.



Em conjunto com o PNQ promoveu-se um seminário que juntou as
diversas organizações que trabalham na área do PNQ, com objectivo
de partilhar as experiências e harmonizar as metodologias de trabalho
dentro do Parque. Participaram no seminários os directores dos SDAE
dos 6 distritos abrangidos pelo PNQ, nomeadamente Ibo, Quissanga,
Pemba Metuge, Macomia, Ancuabe e Meluco, representantes da DPA,
DPCAA, SPGC e outros parceiros como AMA, Progresso, Kulima e
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Envirotrade.
Gaza:


Promovido um debate no posto administrativo da Praia do Bilene com
propósito de apoiar as comunidades locais na identificação de
oportunidades económicas, de modo a tirar vantagens do crescente
nível de turismo no distrito. O debate culminou com uma ideia de
projecto que assegure a terra, capacite os beneficiários na colheita,
secagem/processamento da fruta silvestre e promoção do seu consumo
nas estâncias turísticas da praia do Bilene. Neste evento participaram,
16 membros chaves de 6 comunidades, incluindo o chefe do posto.



Realizado um debate, mostrando as desvantagens de venda ilegal de
terrenos. Tal deveu-se á crescente venda ilegal de terrenos na zona
costeira de Chidenguele e na sequência de um conflito de terra opondo
membros da Associação de Bahule e um ancião. Este ancião, foi
aliciado para retirar 10 ha dos 20 por ele cedidos à Associação, para
posterior venda a investidores estrangeiros. Neste encontro
participaram 43 pessoas entre membros da associação e líderes locais.



Realizou-se um debate radiofónico com o patrocínio da iTC, no âmbito
das comemorações dos dez anos da Lei de Terras.



Realizado o Seminário Técnico Provincial que visava apresentar os
projectos em curso pelos PS, lições aprendidas e desafios da iTC.
Participaram neste encontro os Administradores dos 5 distritos alvos
do projecto, provedores de serviço, membros da ETA, CPA, pontos
focais, instituições públicas, privadas e ONGs parceiras da iTC.

Devido a sucessivos adiamentos por indisponibilidade de
Facilitadores/Oradores aparentemente devido à natureza sensível dos
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temas propostos, não se realizaram os seguintes eventos:
a) Progresso das areias pesados de Chibuto e plano
reassentamento das comunidades abrangidas pelo projecto;

de

b) A Procana e o impacto da concepção dos 30,000 ha nas
comunidades locais;
c) O Reassentamento no PNL: Ponto de situação actual; A Dinâmica
de atribuição de terras em Gaza – Quanta terra resta?
3.6

Contribuições para o processo da
descentralização com enfoque para o
Uso Sustentável dos RNs


X

X

O curso sobre a preparação social é uma contribuição viva para o
processo de descentralização em curso no país e consequentemente de
promoção do DEL, capacitação e empoderamento das comunidades.

Resumo:
1

A realização de debates/mesas redondas tem sido uma boa oportunidade para divulgação das oportunidades do projecto, bem como,
conhecer/partilhar as actividades desenvolvidas por outros parceiros.

2

A ausência de muitos provedores capacitados para ministrar alguns cursos, tem feito atrasar a realização dos mesmos.

3

A abordagem de preparação social já esta a contribuir para o processo de descentralização em curso nas províncias. Com a formação dada a
maior parte dos PSs existentes e com os cursos planificados (sobre preparação social e elaboração de propostas para todos os distritos – para
ETDs/CLs e OCBs) para o Ano IV, julgamos poder expandir com esta contribuição de uma forma horizontal.

4

O encontro e a mesa redonda, respectivamente sobre Ratazanas em Macossa e Cadeia de chá em Mossurize resultaram em propostas de
projectos concretos.

Produto 4:
Propostas implementadas com sucesso que asseguram direitos de uso do recurso local, integram direitos à terra
e aos recursos, planificação dos recursos e propostas de desenvolvimento de projectos / negócios ao nível da comunidade nas
três províncias.
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4.1

4.2

4.4

4.5

Avaliação contínua de propostas de
projectos através de desenvolvimento
de sistema de apoio aos provedores de
serviços a elaborar propostas

Implementação de projectos

X

X

Lançar concurso e implementação do 2º
ciclo de projectos

Realizar a Monitoria e Avaliação das
actividades dos PSs em conjunto com
os órgãos da iTC

X

X

X

X

x

x

X



Esta actividade foi realizada de uma forma contínua e numa base
diária. Com efeito, foram vários os encontros que os GPs tiveram com
vários interessados em beneficiarem-se do apoio da iTC, onde foram
dadas explicações sobre as formas práticas e realísticas que as
propostas devem ser redigidas.



Como resultado da interacção e apoio prestado aos vários PSs,
autoridades distritais, OCBs e comunidades, estão em implementação
17 projectos e um plano de negócios concluído, sendo 7 em Gaza, 6
em Manica e 4 em Cabo Delgado. Vide detalhes em anexo, referente
ao estágio actual dos projectos em implementação



Actualmente a iTC tem estado a usar uma mistura de abordagens,
desde o contacto directo com vários parceiros da iTC e comunidades
para suscitar a demanda, apresentação da iTC em vários fóruns e
através da preparação social. Desde de Setembro de 2008 apenas
lançamos concursos para projectos específicos de tipo “hot spots”.



Na província de Manica, distrito de Machaze, iniciamos com o “call of
ideas”, isto é, a criação de demanda através de encontros distritais que
envolvem membros do Governo Distrital, Parceiros, OCBs,
autoridades locais para identificarem as áreas de intervenção e
priorizá-las. Depois segue-se o processo de preparação social. Estas
acções vão continuar no ano IV nas três províncias.



Foram realizados durante o ano 3 visitas de monitoria aos projectos
pelo NAC em Manica e Cabo Delgado, no âmbito das reuniões do
órgão;
Em conjunto com os órgãos da iTC, foram no total realizadas 46
visitas de Monitoria e acompanhamento das actividades
implementadas pelos PSs, sendo 20 para Cabo Delgado e 13 para Gaza

X

X

X

X
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e Manica respectivamente. Estas visitas de acompanhamento aos
projectos, na companhia dos membros dos órgãos (ETAe CPA)
resultaram em recomendações para melhoria do desempenho das
actividades pelo PS.
O GN visitou ao longo do ano, todos os projectos com excepção do
projecto em Negomano por inacessibilidade devido as chuvas, estando
a visita adiada para uma melhor ocasião.
De registar que da mesma forma que nos encontros programados com
os órgãos, existe alguma dificuldade por parte dos membros da ETA se
deslocarem ao campo por falta de tempo, sendo o mais difícil envolver
os membros do CPA.

Resumo:
1 As actividades planificadas para este resultado foram cabalmente cumpridas e em muitos casos suplantadas.
2 O envolvimento dos membros dos órgãos - CPA / ETA / GDLs nos processos de avaliação / acompanhamento de projectos e
propostas, antes da sua aprovação e durante a implementação dos mesmos, tem-se revelado importantes para uma avaliação técnica
e aprovação ou rejeição de projectos mais realística. Contamos continuar com esta abordagem nas actividades subsequentes da iTC.
3 A adopção da preparação social, irá contribuir bastante para a APROPRIAÇÃO dos projectos pelas comunidades e autoridades
locais e por conseguinte, para a melhoria do processo de descentralização em curso no País.
4 A falta de BI e ou outra documentação relevante por parte dos membros dos comités, constitui um constrangimento para o processo
de registo dos Comités de Gestão dos Recurso Naturais de um modo geral. Uma solução encontrada e que vai ser disseminada, é a
do caso do distrito de Machaze, onde o IAC “levou” funcionários dos Registos e Notariados para junto das comunidades e aí
tratarem dos Bilhetes de Identidade. Este último constitui o requisito fundamental para a legalização destes “órgãos comunitários”.
5 De uma forma geral, as propostas submetidas pelos vários PSs, incluem para além das Ajuda de Custos, um montante referente ao
pagamento de honorários para trabalho a realizar. Na nossa opinião, a iTC / KPMG deve submeter uma proposta de honorários,
para ser aprovada pelo COMITÉ DE GESTÃO. Esta proposta deverá ser apresentada e discutida no próximo encontro da equipa da
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iTC / KPMG. A iTC propõe os seguintes honorários: (1) para consultorias – realização de estudos, formações sejam pagos valores
diários equivalentes a USD 250,00 – 300,00 para consultores; (2) Facilitação de eventos, seminários e mesas redondas, entre USD
100,00 – 200,00/dia e (3) fica por discutir /decidir sobre as remunerações de implementadores de projectos de média a longa
duração (1 a 2 anos).

Produto 5:

5.1

Lições documentadas para influenciar e/ou ajustar a política às operações ou ao mecanismo da iTC

Estudos orientados para o desenho de
políticas relevantes para uso sustentável
dos RN

X

X



Dois estudos realizados sobre (1) DEL pelo NRI e (2) Impacto sobre as
terras delimitadas pela Calengo Consultoria. Colaboramos para a
organização da logística e apoio aos consultores que realizaram os
estudos.



Orçamentado para o Ano IV, a necessidade de realizarmos um estudo
no âmbito da “Mineração Artesanal e o seu impacto na vida das
comunidades”.
Realizados 4 seminários técnicos, sendo 3 em cada província e um em
Maputo envolvendo parceiros, PS e representantes das comunidades.

X



5.2

Realizar seminário de avaliação do
progresso da iTC com os parceiros da
iTC

X



Foram realizados 3 retiros sendo 2 em Manica e 1 em Gaza
envolvendo os membros dos órgãos: (1) em Garuzo com os membros
da ETA e CPA e (2) com os provedores de serviços, Governos
distritais e outros parceiros para avaliar o desempenho dos projectos
em implementação em Manica (3) em Bilene envolvendo os membros
dos órgãos.



As decisões tomadas nos 3 retiros, resumem-se em: (a) envolver os
órgãos da iTC não só na avaliação das propostas, mas também em
todas as actividades da iTC, através de missões de acompanhamento

X
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5.3

Elaboração de relatórios periódicos e de
Monitoria e Avaliação

X

X

X

X

das actividades no terreno, propor projectos viáveis e propor a
organização de eventos / mesas redondas; (b) saúdam a adopção da
preparação social como abordagem de funcionamento; (c) Existe
problemas de interpretação (entre os vários utentes) do Anexo Técnico
da Lei de Terras, referente a actividade de delimitação de terras
comunitárias – é necessário organizar uma mesa redonda / Debate
sobre o assunto.
Produzidos os relatórios trimestrais (Abril – Junho 2008 e Outubro a
Dezembro 2008); o relatório semestral (Abril – Setembro 2008) e o
presente relatório anual (Abril 2008 – Março 2009); sínteses dos
encontros e notas de visitas de monitoria aos projectos, que reportam
os grandes aspectos críticos da vida da iTC, apresentados de uma
forma que considera as opiniões e aspirações de todos os parceiros da
iTC. A grande lacuna é que as aspirações e opiniões das comunidades
ainda são incipientes. Com a adopção da abordagem de Preparação
social, julgamos que estaremos a contribuir para o alcance deste
objectivo.

Resumo:
1 Os relatórios trimestrais, semestrais e anuais elaborados, bem como os estudos realizado como forma de documentação das lições
aprendidas.
2 Os relatórios do RETIRO da iTC e dos seminários de avaliação do desempenho da iTC em conjunto com os parceiros constituem
também uma foram de documentar de uma forma sistematizada as lições aprendidas.
Cabo Delgado:
6.1

Participação em seminários e outros
eventos organizados por parceiros

X

X

X

X



Participação no Observatório do Grupo da Dívida para avaliar as
actividades desenvolvidas pelo Governo provincial no ano anterior.



Participação num seminário organizado pela MISA Moçambique com
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objectivo de discutir o estado de exploração florestal em Cabo
Delgado. Foram convidados jornalistas dos mais diversos órgãos de
informação, administradores, convidados das províncias de Nampula e
Zambézia (associações de madeireiros), representantes das Alfândegas,
polícia de Moçambique, Parque Nacional das Quirimbas e algumas
Organizações Não Governamentais.


Encontro com o Coordenador do Parque Nacional das Quirimbas, para
entender melhor o seu funcionamento, constrangimentos e as
possibilidades de parceria/sinergias com o PNQ. O PNQ adiantou
possíveis áreas como sendo a de legalização dos Comités de Gestão
para atribuição dos 20%, a delimitação das áreas a volta da reserva de
Mareja, a divulgação do Plano de Maneio e sensibilização sobre os
prejuízos das queimadas descontroladas. Em termos de estudos, foi
proposto o conflito Homem – fauna bravia.



Participação na IIIª Sessão do Conselho Coordenador da Direcção
Provincial da Mulher e Acção Social (DPMAS), realizada nos dias 27
e 28 de Novembro.



Participação do GP num Seminário de lançamento do projecto
Regional de expansão de Agricultura de Conservação, organizado pela
FAO em Moçambique, na cidade de Pemba no dia 8 de Dezembro.
Este seminário contou com a participação de S. Excia Sr. Ministro da
Agricultura e sete Directores Provinciais da Agricultura.

Manica:


Participação na reunião sobre a divulgação / debate sobre a cadeia de
valores do Girassol na província de Manica – organizado pela
ADIPSA.
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Participação na reunião regional centro sobre a industrialização do mel
– organizado pela UNIDO.



Apoio na organização de um curso de formação para o “processamento
de frutas” – ministrado por Sul-Africanos vindos da organização de
pesquisa regional denominada SPIERS. Trata-se de um programa de
formação promovido pelo MINAG.



Participação na 1ª Reunião Trimestral do NAC (Comité Nacional de
Aconselhamento em Pemba, de 23 a 26 de Novembro de 2008).

Gaza


Realizados 2 encontros com o PCIG e 4 com a DPA para a
implementação dos dois projectos submetidos pela FAO. Os contratos
já foram assinados e os projectos arrancaram em Dezembro de 2008,
com a sua apresentação às comunidades beneficiárias.



Realizado encontro de coordenação com ORAM e informe sobre o
curso dos projectos, bem como a possibilidade de estabelecimento de
uma parceria com África Works no dia 14 de Agosto de 2008. Foi
acordado um plano de visita aos beneficiários da África Works para
identificar oportunidades conjuntas de intervenção.



No âmbito de busca de fontes alternativas para o financiamento de
actividades produtivas, realizaram-se vários encontros com ORAM,
que culminaram com a disponibilização por esta organização de
628,000.00 MT, a título de credito, para financiar 6 micro-projectos de
igual número de Associações que beneficiam do apoio da iTC na,
legalização e aquisição de DUATs e várias capacitações.



No mesmo contexto, realizaram-se vários encontros com África
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Works, entidade que já financiou a compra e montagem de um
pequeno sistema de rega por aspersão, preparação de solos e aquisição
para uma associação que recebe assistência da iTC. Esta iniciativa será
alargada a mais 4 associações, nos distritos de Chibuto, Guija e Bilene.


Realizaram-se dois encontros com o coordenador regional do projecto
de mitigação, Sr. Eng. Soares Xerinda, para identificação de
oportunidades conjuntas de intervenção. O projecto pretende construir
cerca de 400 pequenos sistemas de rega, represas, furos e bebedouros
nos distritos de Chibuto, Guija, Massingir, Mabalane, Chigubo,
Massangena e Chicualacuala. A iTC poderá intervir nas áreas de
capacitação, legalização e aquisição de DUATs.
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4

Principais dificuldades e lições aprendidas

No concernente as maiores dificuldades enfrentadas durante o ano temos a destacar as
seguintes:


Dificuldade de ter o quórum necessário para realizar os encontros dos órgãos da iTC
(ETA e CPA) com maior frequência possível. Aliado a este aspecto, alguns dos
membros dos órgãos, nomeadamente a ETA e CPA, são mais difíceis de marcar a sua
presença por motivos de agenda. De igual forma que no ano II, quando um membro da
ETA ou CPA não estava presente, o GP tem arranjado formas de fornecer toda a
documentação e considerar as opiniões e sugestões do referido membro. Foi
recomendado nos retiros realizados que os GP deveriam calendarizar uma programação
atempada, tanto dos encontros dos órgãos bem como para as visitas de trabalho de
campo, o que minimizou o problema.



Apesar de que, quase todas as organizações provedoras de serviço da iTC terem
experiência no uso de DRPs (diagnóstico rural participativo), poucos dominavam o uso
da preparação social. Nestes termos, o processo de identificação de provedor (s) de
serviço (s) capacitados para formar outros parceiros levou um tempo prolongado. A
capacitação dos PS realizada nas 3 províncias é considerada positiva, pois foram
treinados técnicos dos PS e facilitadores comunitários na matéria de preparação social.
No entanto, o atraso verificado na implementação da formação teve um efeito negativo
pois, tais formandos não puderam contribuir efectivamente na implementação de mais
projectos comunitários no terreno.



A tendência crescente de termos um maior “portfolio” de projectos e com a qualidade
necessária nos termos da “apropriação das comunidades e autoridades locais – com a
perspectiva de DEL”, necessita de uma maior capacidade da iTC em atender a demanda
real. Como solução, já iniciou o processo de formação de provedores de serviços em
preparação social que terá a sua continuidade com a formação de técnicos de nível
distrital e comunitário. Adicionalmente, está prevista a contratação de um oficial de
campo, que será uma mais-valia no atendimento da “avalanche” de projectos que se
espera implementar a partir do ano IV da iTC.

No concernente as lições aprendidas no período temos:


O envolvimento/participação dos órgãos da iTC (CPA / ETA e GDLs) nas visitas de campo,
antes da avaliação e aprovação dos projectos e durante a implementação, é de extrema
importância para o melhor desempenho da iTC. Esta abordagem de funcionamento
possibilita que as avaliações e análise de viabilidade das propostas, seja feita de uma forma
mais realística e com a devida isenção. Desta forma, recomenda-se que os órgãos da iTC
possam dar mais contribuições na identificação de parceiros e de projectos, orientação de
potenciais provedores de serviços para que as suas propostas sejam viáveis, etc. ao invés de
apenas se limitarem as avaliações e aprovação de propostas de projectos.



De acordo com as opiniões dos membros do órgãos da iTC, o “aparente” atraso na
aprovação de propostas submetidas, causados pelo processo algo moroso que passa pela
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avaliação da viabilidade técnica das propostas, pela ETA e da aprovação ou rejeição das
mesmas pelo CPA, tem sido importante para permitir uma correcta apreciação e análise da
qualidade das propostas antes da sua aprovação. É necessário que mais reflexão seja feita
neste âmbito, para que se possa encurtar o tempo necessário para avaliar/aprovar os
projectos.


Na província de Manica, as delimitações de terras na comunidade de Chiguinhene em
Macossa, iniciada pela FAO e a de Mutomboumue em processo de finalização pela AKSM
– Associação Kwaedza Simukai Manica no distrito de Manica, têm mostrado que a
delimitação de terras seguindo rigorosamente as definições constantes na lei, sem no entanto
observar as particularidades locais, os objectivos pelos quais a delimitação é feita, pode
ocasionar alguns conflitos entre, por exemplo as empresas privadas como a IFLOMA que
detém um DUAT e a comunidade. Para melhor esclarecer o assunto, a iTC vai organizar um
debate á volta deste tema.



Todos os proponentes / provedores de serviços que submetem propostas a iTC, para além de
ajudas de custos necessários para o trabalho de campo, orçamentam valores muito diferentes
para o pagamento de honorários dos técnicos envolvidos. Sugerimos que no próximo
encontro técnico da equipa da iTC / KPMG e NRI, se decida sobre a melhor estratégia a
adoptar no sentido de “uniformizar” estes pagamentos.



A preparação social é uma acção muito útil e acolhida pelos parceiros da iTC. Será
necessário divulgá-la o mais rapidamente possível pelas vantagens comparativas daí
decorrentes, incluindo o empoderamento das comunidades.



Todas os Parceiros / provedores de serviços da iTC estão apenas especializados em apenas 1
ou 2 aspectos do Desenvolvimento Rural, DEL ou comunitário. Entretanto, os projectos que
apresentam, cobrem áreas de intervenção que em muitos casos transcendem suas
capacidades técnicas e para a sua implementação não criam as devidas sinergias para
acomodarem experiências onde elas existem. Esta tarefa constitui um aspecto de destaque
para os anos vindouros da iTC a partir do ano IV em que iremos encorajar para que estas
sinergias sejam criadas.



O registo e legalização das associações assim como para obtenção de certidões e ou DUAT
passa necessariamente pela posse de documentos de identificação dos membros dos comités.
Este facto constitui um grande constrangimento no seio das comunidades rurais em
Moçambique. A experiência de ligação ou contacto directo com os serviços de identificação
civil resultou numa acção bastante positiva e de se encorajar de modo a tornar-se céleres os
processos de legalização.
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5

Considerações finais

Este 3o ano de implementação de actividades da iTC foi seguramente, o que mais resultados e
impactos trouxe ao projecto, com o início de implementação de projectos comunitários. Por
outro lado, foi também um ano marcado pela transição da implementação da abordagem que
consistia em suscitar a demanda e lançar concursos em forma de ciclos de projectos, para uma
metodologia complementar que incorpora a preparação social para potenciar e empoderar as
autoridades locais e comunidades rurais. Estas mudanças implicaram obviamente a necessidade
de capacitação quer da UdG bem assim como do PS. O atraso na capacitação dos GPs sobre a
preparação social (de Agosto de 2008 para Fevereiro de 2009) fez com que houvesse um atraso
em cadeia das actividades obrigando a um esforço adicional a fim de recuperar o tempo.
Esta transição que iniciou em Setembro de 2008 e continuará até finais do mês de Abril de
2009, altura que a iTC inicia com a implementação da preparação social de uma forma mais
compreensiva, dado que teremos por essa altura técnicos, provenientes de vários provedores de
serviços e facilitadores comunitários treinados e familiarizados com o processo. No final do
processo de formação referido anteriormente, será compilado um guião metodológico sobre a
preparação social, que irá apoiar os proponentes interessados em realizarem esta tarefa.
Tendo em conta o plano de actividades para o ano em análise, em muitos casos suplantamos o
plano previamente elaborado. Estas actividades incluem àquelas desempenhadas pela ETA e
CPA, onde para além dos encontros programados, os membros da ETA participaram
activamente nas visitas de monitoria de actividades no campo / distritos, o que melhorou
consideravelmente o desempenho dos PS e o conhecimento da realidade no terreno pelos
membros dos órgãos.
No âmbito do processo de acompanhamento das actividades dos paralegais, com o
envolvimento do CFJJ, constituiu uma mais valia pelos resultados decorrentes nas três
províncias, do estabelecimento dos embriões dos fora dos paralegais. Por outro lado, estamos
em contacto com o CFJJ, para realizar o curso de formação de formadores para paralegais no
primeiro trimestre do ano IV, para completar o plano do ano III.
Uma actividade que não foi implementada é a capacitação das ETDs, OCBs e outros técnicos ao
nível dos distritos. De igual forma, iremos começar com estas formações no primeiro trimestre
do Ano IV incorporando a preparação social.
Nota-se uma melhoria no funcionamento dos órgãos da iTC. No entanto, os GDL precisam
ainda de uma maior coordenação e encontros regulares, de modo a torná-los mais envolvidos
nos processos
Embora tenha havido atrasos no desembolso de fundos para os provedores de serviços nota-se
um grande crescimento na implementação das actividades da iTC.
Os grandes projectos (exemplo ProCana e Areias Pesadas) em curso na província Gaza,
mostram-se poucos flexíveis em participar nos debates e mesas redondas promovidos pela iTC.
Constatações verificadas a quando das visitas conjuntas da ETA/CPA aos projectos em curso
mostram que o grau de implementação dos projectos é lento, devido ao condicionalismo de
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publicar primeiros os estatutos das associações no BR, antes da tramitação processual para
aquisição de DUATs.
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6

Anexos:
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Tabela 1: Projectos em implementação na província de Cabo Delgado
NOME DO
TITULO DO
Nr PROPONEN
PROJECTO
TE

1

2

3

4

ABIODES

Consórcio
AMA/SCM

Consórcio
AMA/SCM

Avaliação da
quantidade de
lenha necessária
para produção
de carvão

5 (Ntutupue,
Nipataco,
Ancuabe 15 directos e
Impire,
, Metuge 23.349
Nanlia,
e Mecufi indirectos
Ngoma)

Posto de
Apoio a
Negomano- 6
Mediação de
comunidades
conflitos e
80 membros
de Xitande,
geração de
da
Ntuandembo, Mueda
rendimentos
comunidade e
Nacaca,
para a
12 CGRN= 92
Nambuda,
comunidade de
Mtumbati e
Negomano
Chiulucuti)
Formação em
administração,
técnicas de
produção e
gestão de
recursos naturais
para membros
das
Associações/CG
RN do distrito
de Mueda.

Delimitação das
comunidades de
Nanhala,
Lipelua e
Consórcio
Chapa,
AMA/SCM
inventário
florestal e plano
de maneio
comunitário
TOTAL

N de
Duração
Distrito Beneficiários
comunidades
(meses)

Distrito de
Mueda, pelo
menos 8
localidades

3
comunidades
de Nanhala,
Lipelua e
Chapa

22

Mueda

150

7

Valor/USD
(cambio de
27,0MT)

Situação de implementação do projecto

32.442,25

Este projecto esta decorrendo normalmente. Iniciou praticamente no mês de Dezembro e tem seu término previsto para
Junho de 2009. A fase de trabalho de campo, que consistiu nos inquéritos ao produtores, a colecta de amostras, a
medição da lenha usada em cada forno já foi realizada. Neste momento está-se na fase de processamento, analise dos
dados e produção do relatório, ao que seguira a divulgação dos resultados. A visita do GP com membro da ETA em
Fevereiro último comprovou-se o bom andamento do projecto, incluindo a coordenação com as estruturas locais
O projecto iniciou em Julho passado e tem seu término previsto para Junho de 2009. 12 membros dos CGRN foram
formados em matéria de gestão dos recursos naturais. Realizou-se a abertura de contas bancárias de três CGRN,
nomeadamente Ninga, Nahavare e Negomano Sede.

12

14.610,75

A reserva do Niassa já iniciou com o depósito de valores referentes aos 20% para as comunidades .Falta a criação de
fórum de ligação comunidade- operador.
Próxima capacitação será em matérias de apicultura, piscicultura e turismo comunitário incluindo para cerca de 40
pessoas do bloco de caça Lwire.. Este projecto tem o constrangimento de estar a ser implementado numa região que
fica 5 a 6 meses do ano sem vias de acesso, dificultando sobremaneira a monitoria das suas actividades

5

12.687,54

O projecto iniciou em Julho e já devia ter terminado em Dezembro passado, no entanto falta a concretização do último
objectivo específico que é a avaliação de 20 propostas e elaboração de 15 planos de actividades/negócio/gestão. O PS
alega que não realizou este objectivo devido a um erro no orçamento do projecto, bem como, o facto os último
desembolso de 20% ser feito após a entrega do relatório final trazer consequências negativas, por a instituição não ter
fundos para adiantar. Já foi feita uma negociação com o implementador e vão realizar as actividades em falta no mês
de Maio. . Em termos de beneficiários, um total de 137 elementos foram formados, dos quais 30 são mulheres. Neste
momento a iTC e o provedor estão a identificar alternativas para a finalização do projecto sem prejuízo dos
beneficiários e do PS

O projecto iniciou-se em Dezembro e termina em Novembro de 2009. Na visita efectuada ao projecto com o membro da
ETA Roberto Mungoi em Março último comprovou que o mesmo esta a decorrer como planificado. O Baseline já foi
realizado, estando neste momento no trabalho de campo de georeferenciamento com elementos da SPGC. As
comunidades visitadas mostraram estar a par do projecto e seus objectivos. Infelizmente, o facto de estar-se no período
chuvosos tem criado alguns transtornos no concernente a vias de acesso.
Mueda 3 CGRN= 45

302

12

20.571,77

80.312,31
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Situação actual dos Projectos de Manica
Nr

1

2

Nome do
Proponente

Titulo dos
Projectos

N de
comunidades

Distrito

Beneficiários

Duração
(meses)

Valor/USD
(cambio de
25,0MT)

IAC – Instituto
Agrário de
Chimoio

Conservação de
Recursos
Naturais para a
Criação de
Oportunidades
Económicas nas
Comunidades
Circunvizinhas
da Área de
Conservação do
IAC - Machaze

4 Regulados
((Mpombo,
Chimbya,
Tuco-Tuco e
Zihanga))

Machaze

20,418

12

54,677.00

ORAM Organização
Rural de Ajuda
Mutua

Gestão dos
Recursos
Naturais
Baseados na
Comunidade de
Nhauranga –
Distrito de
Gondola

1 Comunidade
(Nhauranga)

Gondola

1,781

12

20,720.00

Situação de implementação do projecto
Este projecto iniciou em Abril de 2008 e devera terminar em
Maio de 2009. Estima-se uma realização acima de 97%, tendo
sido realizadas as seguintes tarefas: (a) Constituição de quatro
Comités de Gestão de Recursos Naturais (CGRN); (b)
Delimitação de quatro áreas comunitárias / regulados cujos
processos estão depositados nos SPGC; (c) treinamento de 10
fiscais comunitários / guardas florestais; (d) montagem de 18
colmeias Artesanais Demonstrativas nos quatro regulados - Uma
iniciativa própria do IAC em prol do desenvolvimento
económico local; (e) Esta em processo o registo oficial dos
CGRNs. Esta ultima actividade ainda não terminou devido a
dificuldade de registo dos membros dos CGRN que não tem
documentos necessários. O IAC esta a ajudar estes membros a
tratarem dos referidos documentos, para em tempo útil
finalizarem as actividades.
As actividades deste projecto iniciaram em Abril e terminam em
Maio de 2009. Estima-se uma realização de 98%, tendo sido
realizado o seguinte: (i) Delimitação da área comunitária com o
processo nos SPGC, (ii) formação e treinamento do CGRN; (iii)
formação e treinamento de um grupo teatral local para a
divulgação das leis da terra e Floresta e fauna bravia; (iv)
formação e treinamento de um clube ambiental constituída por
crianças em idade escolar; (v) registo do CGRN; (vi) divulgada
a lei de terra e de floresta e fauna bravia em língua local e por
via dos grupos teatrais formados.
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Nome do
Proponente

Titulo dos
Projectos

N de
comunidades

AKSM Associação
Kwaedza
Simukai Manica

Delimitação de
Terras de Duas
Comunidade em
Manica –
Mutomboumue
e Mucombue

2 Comunidades
(Mutomboumue
e Mucombue)

Manica

4

Eco - Micaia
Ltd

Criação de
oportunidades
de
desenvolvimento
local em Darue e
Zinguena,
distrito de
Sussundenga.

2 comunidades
(Darue e
Zinguena)

Sussundenga

5

ORAM Organização
Rural de Ajuda
Mutua

Elaboração do
Plano de Uso e
de Negócios na
Comunidade de
Nhauranga

Nr

3

Beneficiários

Duração
(meses)

630

12

20,218.00

Ainda em
processo de
apuramento

12

19,367.40

A mesma comunidade de Gondola (Nhauranga)
com os mesmos detalhes anteriores

1

3,321.15

Distrito

Valor/USD
(cambio de
25,0MT)

Situação de implementação do projecto
As actividades deste projecto iniciaram em Abril e terminam em
Maio de 2009. Estima-se uma realização de 80%. Já foram
realizadas as seguintes actividades (a) Divulgação das leis de
terra e FFBravia; (b) formação do CGRN e o seu registo; (c) o
processo da delimitação comunidade de Mucombue esta
concluído e depositado nos SPGC; (d) A delimitação de
Mutomboumue foi realizada mas ainda não existe consenso com
a empresa IFLOMA. Neste momento a AKSM esta em dialogo
com a empresa IFLOMA que tem um DUAT no local, no
sentido de convencê-los a “cederem” parte da área habitada pela
população; (d) já foi elaborado o plano de uso e de negócios das
áreas comunitárias. Para este projecto, falta apenas concluir com
a delimitação da área de Mutomboumue e continuar com o
treinamento dos CGRN.
Projecto recentemente aprovado (Out. - Nov. 2008), período que
coincide com a época chuvosa. Dada a ocupação das
comunidades nas sementeiras e sachas, as actividades iniciaram
apenas no mês de Marco de 2009, com formação do CGRN e
delimitação de terras comunitárias em Abril de 2009. As outras
actividades que serão implementadas são: a elaboração de plano
de uso da terra e de negócios, constituição e legalização da
sociedade por quotas - chamada Kubatana Moribane, entre a
Eco-Micaia e as comunidades organizadas em CGRN, para gerir
um acampamento turístico denominado Nzou Lodge, um cofinanciamento entre a iTC e o Banco Mundial. Formação /
treinamento do CGRN será uma das chaves do sucesso da
Kubatana Moribane
Este trabalho iniciou em Dezembro de 2008 e foi finalizado em
Fevereiro de 2009, quando em reunião pública no distrito de
Gondola, o consultou apresentou o relatório final que está
disponível. Este plano de negócios foi elaborado a pedido da
comunidade local, como forma de contribuir para o DEL no
distrito.
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Nr

6

7

Nome do
Proponente

Titulo dos
Projectos

N de
comunidades

Magariro

Preparação Social
no Âmbito da iTC
em Gondola e
Manica –
Comunidades do
Bairro 25 de
Setembro em
Messica e de
Muconde em
Marera

2 comunidades
(Bairro 25 de
Setembro em
Messica – distrito
de Manica e de
Muconde em
Marera – distrito
de Gondola)

Pambery

Preparação Social
para a Elaboração
das Agendas
Comunitárias na
comunidade de
Moribane,
Povoado de
Ndongue, no
Posto
Administrativo de
Dombe – Distrito
de Sussundenga.

1Comunidade
(Darue) Posto
Administrativo
de Dombe

Distrito

Beneficiários

Duração
(meses)

Valor/USD
(cambio de
25,0MT)

Manica e
Gondola

10 técnicos
de
Provedores
de serviços e
20
facilitadores
comunitários
treinados em
PSoc

3

17,538.24

Sussundenga

5 técnicos e
10
Facilitadores
comunitários
treinados em
PSoc

3

11,402.88

Situação de implementação do projecto

Os contratos foram assinados no mês de Janeiro de 2009 e o
curso teórico, que foi ministrado conjuntamente entre a
Magariro e Pambery, iniciou no dia 4 de Janeiro de 2009.
Posteriormente, (depois de 1 semana de teoria) foi realizado
processo pratico de PSoc em 3 comunidades, sendo 1 em
Manica (a cargo da Magariro), 1 em Gondola (Magariro) e 1 em
Sussundenga (Pambery). Este trabalho já foi concluído e as duas
organizações já elaboraram as agendas de desenvolvimento
comunitário. Em Abril de 2009, foi realizada uma reunião para a
compilação do guião metodológico para a PSoc. A Pambery já
submeteu a iTC uma proposta de projecto, na base da PSoc em
Darue – Sussundenga. Aguardamos que o relatório final das
duas formações e o respectivo guião metodológico da PSoc seja
entregue a iTC até finais de Maio de 2009. O guião
metodológico irá apoiar os provedores de serviços a realizarem
PSoc com o mínimo de apoio, e as agendas de desenvolvimento
elaboradas permitirão desenhar projectos comunitários
apropriados pelas comunidades locais.

Mais de

TOTAL

12

4

22.829 pess;
15 tecn e 30
facilit comun
treinados

147,244.67
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Ponto de situação dos projectos em Cabo Delgado
Nr

1

2

NOME DO
PROPONENTE

ABIODES

Consórcio
AMA/SCM

TITULO DO
PROJECTO

N de
comunidades

Avaliação da
quantidade de lenha
necessária para
produção de carvão

5 (Ntutupue,
Nipataco,
Impire,
Nanlia,
Ngoma).

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

Posto de
Negomano- 6
comunidades
de Xitande,
Ntuandembo,
Nacaca,
Nambuda,
Mtumbati e
Chiulucuti.

Distrito

Ancuabe,
Metuge e
Mecufi

Mueda

Beneficiários

15 directos e
23.349
indirectos

80 membros
da
comunidade
e 12 CGRN=
92

Duração
(meses)

7

Valor/USD
(cambio de
27,0MT)

32.442,25

Situação de implementação do projecto

Este projecto esta decorrendo normalmente. Iniciou praticamente no m
tem seu término previsto para Junho de 2009. A fase de trabalho de c
nos inquéritos aos produtores, a colecta de amostras, a medição da len
forno já foi realizada. Neste momento está-se na fase de processamen
produção do relatório, ao que seguira a divulgação dos resultados. A
membro da ETA em Fevereiro último comprovou-se o bom andamen
incluindo a coordenação com as estruturas locais.

O projecto iniciou em Julho passado e tem seu término previsto para
membros dos CGRN foram formados em matéria de gestão dos recur
se a abertura de contas bancárias de três CGRN, nomeadamente Ning
Negomano Sede.
12

14.610,75

A reserva do Niassa já iniciou com o depósito de valores referentes ao
comunidades. Falta a criação de fórum de ligação comunidade- opera

Próxima capacitação será em matérias de apicultura, piscicultura e tur
incluindo para cerca de 40 pessoas do bloco de caça Lwire. Este proje
constrangimento de estar a ser implementado numa região que fica 5
vias de acesso, dificultando sobremaneira a monitoria das suas activid
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Nr

3

4

NOME DO
PROPONENTE

Consórcio
AMA/SCM

Consórcio
AMA/SCM

TOTAL

TITULO DO
PROJECTO

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

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

N de
comunidades

Distrito de
Mueda, pelo
menos 8
localidades.

3
comunidades
de Nanhala,
Lipelua e
Chapa

22

Distrito

Mueda

Mueda

Beneficiários

150

Duração
(meses)

5

3 CGRN=
45

302

12

Valor/USD
(cambio de
27,0MT)

12.687,54

20.571,77

Situação de implementação do projecto

O projecto iniciou em Julho e já devia ter terminado em Dezembro pa
a concretização do último objectivo específico que é a avaliação de 2
elaboração de 15 planos de actividades/negócio/gestão. O PS alega qu
objectivo devido a um erro no orçamento do projecto, bem como, o fa
desembolso de 20% ser feito após a entrega do relatório final trazer c
negativas, por a instituição não ter fundos para adiantar. Já foi feita um
implementador e vão realizar as actividades em falta no mês de Maio
beneficiários, um total de 137 elementos foram formados, dos quais 3
momento a iTC e o provedor estão a identificar alternativas para a fin
sem prejuízo dos beneficiários e do PS

O projecto iniciou-se em Dezembro e termina em Novembro de 2009
ao projecto com o membro da ETA Roberto Mungoi em Março últim
mesmo esta a decorrer como planificado. O Baseline já foi realizado,
momento no trabalho de campo de georeferenciamento com elemento
comunidades visitadas mostraram estar a par do projecto e seus objec
facto de estar-se no período chuvosos tem criado alguns transtornos n
de acesso.

80.312,31
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Ponto de situação dos projectos implementados em Gaza
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