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1

Sumario Executivo

A Iniciativa para Terras Comunitárias (iTC) é um projecto implementado pela KPMG Auditores
e Consultores, em parceria com a NRI (Natural Resources Institute) da Universidade de
Greenwich do Reino Unido (Greenwich University of United Kingdom). O projecto é
financiado por um grupo de doadores até ao momento 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 de Desenvolvimento e
Cooperação Internacional (SIDA) e a Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento
Internacional (DANIDA).
A iniciativa tem como objectivo principal fortalecer as capacidades e os direitos das
comunidades rurais nas províncias de Gaza, Manica e Cabo Delgado, para assegurar a posse da
terra, promover a utilização e gestão sustentável dos recursos naturais, com o propósito de
reduzir a pobreza absoluta e contribuir para o crescimento económico. A partir de 2009, e com
os mesmos objectivos, o MCA – Millenium Challenge Account aderiu ao programa, financiando
a expansão da iniciativa para as províncias de Nampula, Niassa e Zambézia.
O presente relatório descreve as principais actividades realizadas pela iTC nas três Províncias
em que implementa as suas actividades, durante o Ano V da sua implementação, que
compreende o período entre 1 de Abril de 2010 a 31 de Março de 2011. No referido período,
várias foram as actividades realizadas com destaque para:
a) Celebração de contratos que ditaram o início da implementação de 12 novos projectos
comunitários;
b) A quinta reunião do CNA (Comité Nacional de Acompanhamento) realizada na cidade de
Mocuba a 03/11/10, tendo incluído a realização de uma mesa redonda sobre os seguintes
temas: (i) o Impacto dos 20% das taxas de exploração de recursos florestais e faunísticos e
(ii) desafios para o desenvolvimento comunitário. O evento contemplou ainda visitas de
campo aos sites dos projectos implementados pela iTC na Zambézia nos distritos de
Namacurra e Maganja da Costa;
c) Reuniões dos órgãos de apoio da iTC, CPA e ETA, para avaliação e aprovação de projectos
comunitários;
d) As reuniões de planificação e de avaliação das actividades realizadas pela iTC com a
participação dos órgãos de apoio ao nível provincial, provedores de serviços, Senhores
Administradores distritais, técnicos dos SDAE‟s e outros parceiros. São de destacar as
parcerias e a coordenação das actividades com os distritos, de Mecúfi, Macomia e PembaMetuge em Cabo Delgado, Sussundenga em Manica e Chibuto, Guijá e Bilene em Gaza;
e) Visitas de monitoria aos projectos em curso realizada nas três províncias, com a
participação dos órgãos de apoio da iTC, do GN, do representante da KPMG e na
companhia da imprensa (jornalistas da TVM, RM e rádios comunitárias);
f) Realização de cerimónias públicas oficiais de entrega dos DUAT‟s e Certidões Oficiosas
das associações e comunidades nas três províncias. De referir que estes processos que
haviam sido iniciado nos anos 3 e 4, deveram-se em grande medida a uma melhor
colaboração da DNTF e com a emissão da circular no. 1/2010, tendo resultado na emissão
de 20 DUATs e 23 certidões em grande medida no 2º. Semestre do 5º Ano;
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g) Reuniões conjuntas de planificação e harmonização de intervenção das duas iTC‟s;
h) Reunião com PSs e órgãos de apoio da iTC para ajustamento das abordagens de intervenção
na base das recomendações da MTR, marketing e expansão da iTC na província;
i)

Elaboração da proposta de extensão da iTC para o período entre Abril de 2011 a Dezembro
de 2013 e,

j)

Participação nos vários encontros promovidos pelos parceiros e governo, com destaque para
(i) Seminário realizado na Presidência da República com a sociedade civil sobre „Como usar
a Administração e gestão de terras para a promoção do Desenvolvimento Sustentável‟; (ii)
Primeira reunião do Grupo de Reflexão para
elaboração da agenda da primeira reunião do
Fórum de Consulta de Terras – FCT; (iii) na 1ª.
Reunião do FCT e (iv) participação no Conselho
coordenador do MINAG.
Ao longo do 5º Ano de actividades,
contrariamente aos primeiros 3-4 anos do

projecto, denotou-se um cada vez crescente
número de projectos comunitários submetidos à
iTC, reflectido nos processos de demarcação e
delimitação recebidos através dos projectos comunitários. Em relação ás demarcações, temos
registado em acumulado 65 processos iniciados contra os 57 da meta estabelecida até ao final do
5º. Ano, com 20 DUATS emitidos. No que se refere às Delimitações, foram já iniciados 32
processos dos 51 previstos nas metas do projecto memorando, até ao final do 5º Ano e foram
emitidas 23 certidões oficiosas tal como se pode ver na tabela seguinte:
Gráfico 1: Contratos de Projectos
Comunitário

Tabela 1: Resumo das delimitações e demarcações realizadas
Até ao 5º. Ano
Processos
Delimitação

Demarcação

Província Metas
32
Manica
Gaza
1
18
C.Delgado
Total
51
12
Manica
Gaza
37
C.Delgado
8
57
Total

Realizado
151
3
14
32
21
43
1
65

%
Cump
47%
300%
78%
63%
175%
116%
12.5%
114%

Meta
7
1
10
18
2
17
7
26

5º. Ano
Realizações
Em
Completa Processo
2
8
0
3
14
2
16
12
11
12
16
22
1
2
28
36

A melhoria do desempenho na emissão principalmente das Certidões Oficiosas, deveu-se a
mudanças significativas na legislação com a emissão da circular no. 1/2010 da DNTF que
orienta os SPGC sobre os procedimentos para a emissão das certidões oficiosas.

1

Manica tinha na realidade como meta 20 delimitações, todavia a meta ficou afectada porque dos 32 processos de
delimitação iniciais há 12 processos de geo-referenciamento de povoados que erradamente o PS - Eco-Micaia
considerava de delimitação o que não é correcto e foi devidamente esclarecido pelos SPGC‟s.
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Para a implementação das actividades acima descritas e outras, em termos de execução
financeira o fundo disponível para o 5º Ano foi de USD 1.610.108,25. Houve aplicações no
valor de USD 1.095.531,00 durante o período em análise estando incluídos os desembolsos das
tranches ainda não justificadas (até 31/03/2011) no valor de USD 96.619,47 para a
implementação de projectos. Todavia, temos a considerar o valor de USD 1 260 731.17 de
projectos angariados que ainda estão em pipeline, isto é, projectos alguns já aprovados pelos
órgãos de apoio da iTC e não assinados os contratos em virtude dos PS terem ainda projectos
em implementação, e outros ainda em processo de avaliação pelos órgãos de apoio da iTC. No
concernente as despesas reembolsáveis, as mesmas totalizaram GPB 149.980,29 o que equivale
a 64% do orçamento anual. É de notar que os custos com a manutenção e reparação de viaturas
ultrapassaram o que inicialmente estava previsto, isto devido ao tempo de uso e condições das
vias de acesso no meio rural, o que originou as constantes manutenções e reparações.
Em termos de acções de impacto registados ao longo do período, quer pela intervenção directa
bem como indirecta da iTC, através do despertar da consciência e de oportunidades pelas
comunidades, temos a destacar:


As actividades de exploração de pedra por membros da comunidade depois da realização da
preparação social em Manica;



Actividades de artesanato, bordados e processamento de frutas no parque nacional do
Limpopo em Gaza;



Olaria e melhoramento de condições de vida através de construção de casas melhoradas;

Pesca mais regrada com a aceitação de períodos de defeso e protecção de áreas de com palha
para produção de cestaria e outros em Mecúfi em Cabo Delgado;

Figura 2. Pesca Artesanal – Cabo Delgado

Figura 3. Artesanato - Gaza

Figura 1. Exploração de Pedra - Manica

8
© 2011 KPMG Auditores e Consultores, SARL.
All rights reserved.

2

Introdução

O presente Relatório Anual caracteriza o progresso e o desempenho das actividades
implementadas pela iTC durante o período compreendido entre 01 de Abril de 2010 a 31 de
Março de 2011.
O relatório esta estruturado em função dos outputs/produtos do quadro lógico que constitui o
anexo 1 do presente documento. De acordo com o plano de actividades do 5o Ano, que foi
elaborado tomando em consideração as principais recomendações da missão de avaliação da
iTC, realizada no final do 4º Ano, tem a considerar as seguintes actividades a destacar:


Realizar Reuniões com órgãos de apoio da iTC (CNA, CPA e ETA) para analisar e propor
melhorias do funcionamento da iTC, bem como para avaliar e aprovar os relatórios, planos e
orçamentos anuais ao nível nacional e as propostas de projectos submetidos pelos
Provedores de Serviços ao nível provincial;



Em conjunto com os órgãos de apoio e autoridades provinciais e distritais, fazer a monitoria
dos projectos em curso e propor medidas para melhorar a sua apropriação pelas
comunidades beneficiárias e o desempenho dos mesmos com vista a assegurar a
sustentabilidade do programa;



Marketing e disseminação com enfoque na divulgação das acções da iTC e advocacia sobre
os direitos das comunidades sobre a terra e outros RN‟s;



Facilitação e mediação de conflitos com destaque para cinco comunidades em Manica nos
distritos de Manica (3) e Gondola (2), na disputa de terras entre privados e associações agropecuárias mediado por paralegais, liderados pelo Fórum Terra; em Cabo Delgado no
Distrito de Pemba-Metuge, conflito mediado pelo paralegal entre comunidade e o governo
distrital, na disputa de uma parcela para edificação de uma infra-estrutura social; ainda na
mesma província, no distrito de Mecúfi, o paralegal participou activamente como facilitador
no processo de consulta para o processo de delimitação da área comunitária.



Promoção de parcerias e sinergias com destaque para (i) estabelecimento do lodge
comunitário - NDZOU CAMP em Sussundenga, numa parceria entre a Eco-Micaia, Banco
Mundial, estado e a comunidade local de Mpunga; (ii) Parceria entre Fundação Micaia x
V&M Grain Empresa privada e associações de produtores de mel da província de Manica,
para o registo, legalização e capacitação das mesmas e no futuro a constituição de uma
cooperativa; (iii) Africa Works, ORAM e associações agrícolas através do estabelecimento
de regadios, operacionalização do plano de negócios na cadeia de valores do milho, arroz,
feijões e hortícolas em Gaza (iv) entre a Envirotrade e os CGRN‟s de Macomia na
conservação dos RN e (v) a parceria entre a IDPPE e as associações de pescadores para uma
melhor gestão da pesca em Mecúfi, ambas em Cabo Delgado.



Aprovação e implementação de projectos comunitários,



No âmbito do género e diversidade e segundo as recomendações do MTR, foram realizadas
as seguintes actividades: (i) auditoria de género nas três províncias; (ii) capacitação dos
técnicos da iTC, membros dos órgãos de apoio (CPA e ETA) e técnicos dos provedores de
serviços, sobre as abordagens de género e diversidade; (iii) actualização e incorporação dos
aspectos de género em todos os documentos e ferramentas da iTC (Manual de operações,
abordagem da iTC, fichas de monitoria e de elaboração e submissão de projectos, modelos
de relatórios etc.) e, (iv) a monitoria conjunta envolvendo os membros dos órgãos de apoio e
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técnicos da iTC aos provedores de serviços sobre o grau de implementação das acções de
género e diversidade;


Procura e identificação de novas oportunidades de intervenção envolvendo os potenciais
beneficiários no âmbito da abordagem de intervenção da iTC (chamada de ideias,
preparação social e elaboração de notas conceptuais);



Participar em vários eventos a convite do Governo e parceiros;



Em resultado das várias acções quer realizadas pela iTC com destaque para os membros do
CNA, quer pela sociedade civil em vários fora, foi finalmente emitida a circular número
1/2010 da DNTF que orienta os SPGC‟s sobre os procedimentos para a emissão das
certidões oficiosas. Tal procedimento catapultou sobre maneira no número de processos de
delimitação e de demarcação de terras emitidos a favor das comunidades rurais que há muito
aguardavam pelo desfecho. Deste modo foram emitidos até ao momento 23 certidões
oficiosas de 32 processos iniciados contra os 51 planificados e 20 DUAT‟s de 66 processos
iniciados contra 57 planificados. De referir que o maior número de certidões e DUAT‟s
foram emitidos ao longo do 5º ano de actividades da iTC.



Dum modo resumido na Tabela 2 seguinte, as principais recomendações e acções realizadas
em resposta à MTR.

Tabela 2: Recomendações da Missão de Meio-termo e principais acções realizadas
Nr.
Principais recomendações
Acções realizadas
 Identificados os potenciais clusters provinciais,
1

2

3

Aumentar a cobertura e
impacto



Promover intervenções mais
focalizadas e estratégicas que
possam providenciar um poder
real para o desenvolvimento
económico local

Integrar o género nas
abordagens e actividades da
iTC

PS e áreas de intervenção;
Incorporadas na proposta de extensão,
potenciais intervenções em Tete e Corredor da
Beira



Identificadas potencias áreas temáticas e
potencialidades de estabelecimento de parcerias
(ecoturismo, sequestro de carbono, FDD,
agricultura e agro-processamento)



Capacitação dos técnicos da iTC, membros dos
órgãos de apoio (CPA e ETA) e técnicos dos
provedores de serviços, sobre as abordagens de
género e diversidade;
Actualização e incorporação dos aspectos de género
em todos os documentos e instrumentos da iTC;
A monitoria conjunta envolvendo os membros dos
órgãos de apoio e técnicos da iTC aos provedores
de serviços sobre o grau de implementação das
acções de género e diversidade
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Nr.

4

Principais recomendações

Acções realizadas



Elaborados os Tdr;
Seleccionado um técnico para integrar a equipe
da iTC na fase de extensão da iTC;
 Incluído o CTV no consórcio de gestão com
responsabilidades especiais na área de
advocacia e comunicação geral e das lições
aprendidas.

Fortalecer a gestão do
conhecimento e das lições
aprendidas, incorporar nos
processos de definição de
políticas



5

Clarificar regras e processos
internos

No âmbito da harmonização da abordagem de
intervenção das duas iTC‟s, foram
estabelecidos os instrumentos e critérios para
avaliação, monitoria e desenvolvimento das
actividades da instituição. Esta é uma
actividade a ser desenvolvida e fortalecida
durante a fase de extensão.

É de se realçar que ao longo do 5º Ano foi igualmente iniciado o processo de harmonização com
a iTC do MCA com particular atenção para áreas de:


Abordagem da iTC (Preparação Social, Chamada de ideias e Notas Conceptuais);

 Género e diversidade;
 Estratégia de Divulgação, comunicação e sensibilização;
 Sistema de Monitoria e Avaliação;
 Sistemas de Arquivo; e,


Relatórios técnicos e financeiros.

O presente relatório apresenta no seu capítulo 3, as actividades planificadas e resultados
alcançados e nos capítulos 4, 5 e 6 apresenta-se respectivamente os desafios seguidos do
relatório financeiro e Plano de acção para o 6º ano do projecto. O capítulo 7 apresenta as
considerações finais.
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3

Actividades Planificadas e Resultados Alcançados

Este capítulo trata das principais acções / actividades (directamente ligadas as atribuições /
vocação da iTC) programadas e desenvolvidas pela iTC no período compreendido entre Março
de 2010 a Abril de 2011 de acordo com a matriz lógica aprovada.
No período foram iniciados/realizados 16 processos de delimitação e 28 processos de
demarcação contra 18 delimitações e 28 demarcações estabelecidas como metas. Com estes
resultados alcançados, o acumulado da iTC passa para 32 processos contra os 51 previstos até
ao final do 5º. Ano em relação as delimitações; 66 processo de demarcações contra os 57
previstos como meta até ao final do 5º. Ano o que corresponde a 63% e 114 % respectivamente.
Destes processos foram emitidos 20 DUATs e 23 certidões oficiosas.
É de salientar que há um incremento substancial de processos de legalização de terra para as
comunidades através dos processos em curso e dos 28 projectos em pipeline, dos quais 7 já
aprovados pelos CPA‟s e os restantes em processo de avaliação, o que poderá permitir
ultrapassar em grande medida as metas previstas até ao fim do 5º Ano. De referir que os
projectos em pipeline aprovados mas não em implementação, deve-se ao facto dos PS‟s estarem
ainda a finalizar outros projectos em curso e financiados pela iTC.
Para o alcance destes resultados, contribuíram o facto da emissão da circular número 1/2010 da
DNTF que orienta os SPGC‟s sobre os procedimentos para a emissão das certidões oficiosas e
de haver uma integração, e o envolvimento dos técnicos dos SPGC‟s e outros ligados a área ao
nível distrital, autoridades locais e órgãos de apoio da iTC, desde o início do processo.
Dada a importância da promoção do DEL nas terras delimitadas e ou demarcadas, um esforço
acentuado tem sido empreendido pela equipe, no sentido de promover parcerias/sinergias aos
mais diversos níveis. Assim sendo, foram no período consolidadas as 12 parcerias estabelecidas
contra as 11 parcerias previstas até ao final do 5º Ano.
De referir que as áreas de intervenção tem sido para programas de conservação e crédito de
carbono; turismo comunitário, promoção da apicultura e produção agrícola.
O capítulo que se segue, indica á luz da matriz o grau de cumprimento dos indicadores á luz do
plano de actividades para o referido ano em análise. Assim sendo temos a seguinte situação por
resultados:

3.1

Produto 1: Mecanismos e fontes de financiamento
independentes e funcionais

3.1.1

Estrutura de gestão, categorias de financiamento e monitoria e avaliação
adequadas as abordagens da iTC

Deste temos a destacar em relação à gestão as seguintes realizações:


Elaborado, submetido ao CNA e aprovado o plano de actividades e orçamento para o 5º.
Ano de actividades da iTC e que foi aprovada na IV Reunião do CNA, realizada em
Chimoio em Maio de 2010.
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Elaborada e submetida ao DFID a Matriz lógica da iTC ajustada aos preceitos do DFID,
onde se mostram os vários compromissos/metas/indicadores a alcançar até ao fim do Vº.
Ano do projecto.



No âmbito da consolidação e funcionamento dos órgãos de apoio da iTC, realizaram-se os
seguintes: dois encontros ordinários do CNA (Chimoio e Mocuba); 12 encontros da ETA e
12 do CPA. Estes encontros tinham em vista de um modo geral as seguintes acções: a)
avaliação do grau de desempenho da iTC incluindo visitas de monitoria de campo, b)
avaliação e homologação de propostas de projectos em função do órgão, b) avaliação do
ponto de situação dos projectos em implementação em geral e em particular os projectos
com desafios na sua implementação.



Elaboração de uma proposta para extensão das actividades da iTC para o período de Abril
de 2011 a Dezembro de 2013, segundo recomendação do MTR e por incumbência do
Comité de Gestão da iTC.

No concernente as actividades de monitoria dos projectos em curso, realizaram-se na companhia
dos membros dos órgãos de apoio 81 visitas dos quais 28 em Manica, 29 em Cabo Delgado e 24
em Gaza. As visitas tinham em vista: (i) avaliar o desempenho dos projectos, (ii) identificação
de novas sinergias/parcerias para a promoção do DEL; (iii) avaliar o nível de conhecimento e
apropriação pelas comunidades e autoridades locais dos projectos em implementação; (iv)
avaliar as novas propostas submetidas pelos provedores de serviços e (v) na identificação de
novas oportunidades de intervenção em projectos comunitários. Faziam igualmente parte das
visitas, a GN, o backstopping da KPMG e a imprensa (RM, TVM e Rádios Comunitárias).
Estas visitas possibilitam o diálogo com as comunidades, autoridades distritais e locais
incluindo SDAE e técnicos. Por outro lado possibilita a divulgação da iTC e a identificação de
potenciais sinergias/parcerias e de novas oportunidades de intervenção.
Relativamente a estratégia de comunicação procedeu-se a harmonização com a do MCA por um
lado e, por outro, foram elaborados os TdR e seleccionado o PS para a elaboração do Web site
da iTC. Espera-se a assinatura do contrato e a sua consequente operacionalização no início da
fase de extensão da iTC.
Tendo em vista a melhoria dos processos e a harmonização dos mecanismos e sistemas de
operacionalização e de financiamento, foi sistematizada a abordagem de funcionamento e os
mecanismos de acesso aos fundos geridos pela iTC, num processo bastante interactivo, que
culminou com a reunião técnica da equipa da iTC, realizada na Zambézia entre os dias 17 e 18
de Fevereiro de 2011. Foram produzidos e de uma forma geral aprovados os seguintes
documentos em uso pela iTC:









Guião para a Chamada de ideias;
Guião para a preparação social;
Guião para a elaboração de Notas Conceptuais (preparado por Nampula);
Guião para apresentação de propostas técnicas;
Guião para a avaliação de propostas técnicas;
Guião para a recolha de dados de base das comunidades pelos PSs;
Ficha de monitoria de actividades pelos PSs;
Ficha de monitoria de projectos comunitários

Estes constituem anexos de um documento que orienta aos provedores de serviços e todos
outros parceiros da iTC sobre o seu funcionamento e como se deve elaborar as propostas
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técnicas até a sua avaliação e aprovação final. Seguindo as recomendações da avaliação do
meio-termo e as recomendações dos membros do CNA, os referidos guiões, especialmente o
guião sobre a preparação social, explicam claramente sobre a orientação e a vocação da iTC,
que é a de trabalhar com as comunidades locais para melhorar a segurança da posse da terra e de
outros recursos naturais, através da promoção da gestão e utilização sustentável da terra e de
outros recursos naturais.
Outras actividades realizadas no âmbito da harmonização do melhoramento dos mecanismos de
acesso ao fundo e implementação das actividades pela iTC, destacam-se:


A abordagem de género e diversidade;



A estratégia de comunicação; e,



Sistemas e gestão de arquivo.

Ainda no âmbito da planificação, actualizou-se a Matriz Lógica do projecto, com os indicadores
a reflectirem os objectivos ajustados a realidade actual – Ver Anexo 1;
A Tabela 3analisa o desempenho dos órgãos da iTC ao longo do ano. O desempenho é positivo,
sobretudo se considerarmos que a ETA já programa e realiza actividades de monitoria sem o
acompanhamento dos funcionários da iTC. Nesta perspectiva, foram realizadas duas visitas de
acompanhamento aos projectos apenas envolvendo membros da ETA.
Tabela 3: Funcionamento e desempenho do CNA, ETA e CPA – Abril 2010 a Março 2011
Província

Órgão
da iTC

CPA

No. De encontros
Plano

6

Realizado

4

No. De visitas de Monitoria
%

10
ETA

CPA
ETA

CPA
C.
Delgado

ETA

Realizado

%

67

Manica

Gaza

Plano

10

6

60

4

2

50

10

12

120

8

6

75

10

9

90

28

Comentário

280

Das visitas realizadas, 4 foram
dedicadas a inserção do Género e
Diversidade nas actividades da
iTC; e 1 encontro dedicado a
análise e aprovação da ficha de
monitoria de projectos aprovados
para ser usado a nível da iTC no
geral
Durante as visitas, os membros
dos órgãos e a iTC trocam
impressões entre si e em muitos
casos envolvendo as autoridades
locais.

6

10

166.6

28

29

96.5

Realizou ainda um retiro e um
seminário técnico, encontros
envolvendo os Administradores
distritais, PS, representantes das
comunidades e outros parceiros
Realizou um retiro que havia sido
planificado
envolvendo
15
participantes
dos
quais 6
mulheres entre membros do CPA,
ETA e técnicos do SDAE, com o
objectivo de uma reflexão a volta
da intervenção da iTC
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Província

Órgão
da iTC

No. De encontros
Plano

Realizado

No. De visitas de Monitoria
%

Plano

Realizado

%

Nacional
CNA

2

2

100

2

2

Comentário

100

Realizadas as duas sessões
ordinárias do CNA em Chimoio e
Mocuba, que contemplavam a
realização de mesas redondas e
visitas de campo aos projectos em
implementação em Manica e
Zambézia respectivamente



Durante o período, foram aprovados e contratados 12 novos projectos sendo: 7 projectos em
Manica, 2 em Gaza e 3 em Cabo Delgado.



Gaza - realizou igualmente um dos dois encontros conjuntos inicialmente previstos,
envolvendo o CPA e ETA para planificação semestral e avaliação do progresso do projecto
da iTC. Tendo em vista a necessidade de uma maior apropriação dos projectos pelos
distritos, foi discutida a necessidade de um maior envolvimento dos pontos focais em acções
de monitoria e acompanhamento das actividades.



C. Delgado – realizou 7 seminários dos 8 planificados com uma participação de 288
elementos dos quais 22% mulheres. Os seminários tinham como objectivo avaliar a
implementação das actividades, novas possíveis intervenções, bem como divulgar as
actividades e casos de sucesso.

3.2

Produto 2: Comunidades Rurais, Governo, Sector Privado e
OCB’s Sensibilizados sobre o Papel da iTC

3.2.1

Informação, Educação e comunicação

No âmbito prestação de informações e comunicação com os seus vários parceiros e públicoalvo, a iTC realizou várias actividades, dentre (i) programas radiofónicos de divulgação, drama
e de sensibilização envolvendo a RM, rádios comunitárias; (ii) Programas televisivos com a
TVM, ICS‟s; (iii) Divulgação via imprensa escrita e revistas científicas (iv) Teatro e (v)
Reuniões ao nível distrital e comunitário. A destacar temos as seguintes acções registadas:


Programas radiofónicos: assinados 2 contratos com a RM com a duração de 3 meses em
Cabo Delgado e Manica. Os programas radiofónicos reportavam os casos de sucesso na
implementação das actividades da iTC e disseminação de leis agrárias. Por província a
situação foi a seguinte:
CD – 84 programas radiofónicos, sendo 48 originais e
36 repetições em 4 línguas a mencionar Português,
Maconde, Macua e Muani. Importa referir que tinham
sido planificados 12.

Figura 4. Assinatura de contrato - CD
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Manica -divulgados 4 programas na língua Chiuté, (ii) 14 episódios (tipo novela) Maenda Maenda em Chiuté e (iii) 40 Spots informativos sobre a iTC, sendo 20 em Português e 20
em Chiuté. Salienta-se que os episódios do Maenda – Maenda foram lançados no programa
das 05h:00m da manha, altura de maior audiência dos camponeses no meio rural.

Gaza - foi implementado o Projecto Radiofónico Sobre Uso Sustentável de RN’s
pelo PS ANA (Associação Natureza Amiga), envolvendo as rádios comunitárias de
Gaza nas línguas portuguesa, changana e chopi.
Os programas radiofónicos têm um alcance de cobertura para as províncias em causa
e as circunvizinhas. Estes programas para além de apresentar os resultados de
intervenção da iTC, tinham também em vista um objectivo educacional no sentido
de providenciar advocacia às comunidades sobre os seus direitos sobre a terra e
outros RNs, bem como também aspectos de prevenção e controle de queimadas e
conservação ambiental.


Programas Televisivos – Assinado um contrato por 3 meses com a TVM em Cabo Delgado
para a divulgação das actividades da iTC nessa província. Os programas de acordo com o
destaque passaram no telejornal e com maior incidência no programa „Ver Moçambique‟.
Foram igualmente cobertos pela TVM e ICS em Manica e Gaza vários programas de
cobertura de eventos promovidos pela iTC, quer nos programas de visitas de monitoria bem
como em várias cerimónias. Tais programas foram transmitidos de acordo com o destaque
nos telejornais bem como no „Ver Moçambique‟. Todo o material está registado em CDs,
disponíveis na iTC.



Imprensa escrita e Publicações em revistas científicas - Em resultado do envolvimento de
jornalistas dos jornais Notícias, Horizonte e Zambeze, foram reportados vários eventos tais
como (i) visitas de monitoria aos projectos, (ii) mesas redondas, (iii) cerimónias de
lançamento de projectos, entrega de DUAT‟s ou certidões oficiosas entre outros.

Publicado na Alemanha na revista Rural 21 – The International Journal for Rural
Development – http://www.rural21.com/ em Janeiro de 2011 o artigo “The Sweet bite”
elaborado pelo Outreach - iTC Manica (ver artigo no Anexo). O artigo descreve a sinergia
criada entre a Empresa MHC – Mozambique Honey Company e as comunidades locais do
distrito de Sussundenga para a promoção da cadeia e industrialização do mel. Coube a iTC a
responsabilidade de financiar a organização camponesa em associativismo e respectiva
capacitação.
Como resultado desta publicação a iTC foi contactada pelo representante da PROINVEST 2.
Consequentemente, realizou-se o seminário (organizada com o apoio da iTC) em Chimoio nos
dias 28 a 29 de Março de 2011, aonde foram discutidas questões como a necessidade de
estabelecimento de um grupo de trabalho nacional sobre apicultura, seus objectivos, a
sustentabilidade, estruturação institucional, advocacia e lobby. Esteve presente o Sr. John

PROINVEST: É um programa da UE-ACP, que visa promover os fluxos de investimento e de
tecnologia nos países ACP para aumentar as capacidades das associações de produtores de mel
seleccionadas e melhorar os serviços aos seus membros.
2
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Moodie (Presidente da SABIO – South African Bee Industry Organization) para compartilhar as
experiências da organização de forma a orientar o processo.


Teatros – com o envolvimento da ANA em Gaza, no âmbito do programa radiofónico,
foram preparadas e apresentadas nas comunidades, 8 peças teatrais versando sobre matérias
relacionadas com a terra e o uso e aproveitamento de RN's e a oportunidade que as mesmas
comunidades têm para a demarcação/delimitação de suas terras e outros RN's.



Reuniões – várias foram as reuniões em que iTC teve que fazer apresentação sobre o papel
e de resultados de intervenção ao nível central em eventos como o Conselho Coordenador
do MINAG, Governos provinciais, incluindo a apresentação anual das actividades da iTC
em relatórios, governos distritais e até ao nível comunitário. Dada a mudanças ocorridas em
Cabo Delgado com a entrada de novos dirigentes nomeadamente a Secretária Permanente e
o DPA, houve uma necessidade de se efectuar a devida apresentação sobre a iTC. O mesmo
aconteceu em virtude das mudanças ocorridas com os Senhores Administradores distritais
em quase todos os distritos em que a iTC opera nas três províncias.

Como regra de intervenção, para todos os projectos aprovados há pelo menos duas ocasiões
onde os órgãos de informação escrita, e áudio – visual são convidados a participar. Estes
momentos são, durante as cerimónias de (i) assinatura e apresentação dos projectos às
comunidades e autoridades locais; (ii) entrega dos documentos finais como as Certidões
Oficiosas, DUATs, e (iii) registo de Associações Agro – Pecuárias ou Comités de Gestão dos
Recursos Naturais, sendo os últimos dois coincidentes com o encerramento oficial dos
projectos. Nesta perspectiva, foram realizadas pelo menos 16 divulgações, sendo 7 pela TVM e
9 via RM local. Destas divulgações, destaca-se a produção de um vídeo sobre o programa de
apicultura na província de Manica.
Registamos igualmente a divulgação e apresentação da iTC a parceiros que mostram interesse
em trabalhar com a iTC. Destes destacam-se: (i) Apresentação da iTC e possíveis áreas de
cooperação ao CTV – Centro Terra Viva, que pretende estabelecer um escritório Regional na
Província de Manica, durante o seu Retiro realizado nesta província, (ii) Apresentação da iTC
ao Governo Distrital de Marromeu – Província de Sofala, para em colaboração com a
Envirotrade podermos criar uma sinergia para a implementar projectos naquele distrito, (iii)
Apresentação da iTC a organização AgDevCo e AADC – África Agricultural Development
Company Ltd que apoiam ao sector privado na promoção de Agro – Negócios no corredor da
Beira e (iv) com a Visão Mundial em Gaza no âmbito da parceria que se pretende efectivar com
esta organização na área agrícola e de promoção do DEL em geral.

3.2.2

Materiais de Comunicação e Marketing

As actividades ligadas ao assunto consistem em produzir o material de marketing e fazer a sua
distribuição pelos parceiros nas três províncias. Nestes termos foram:


Distribuídos Panfletos, desdobráveis, capulanas e o resto de camisetas e bonés produzidos
nos anos anteriores em todos os distritos das províncias de Manica, Gaza e Cabo Delgado. A
distribuição contemplou igualmente os parceiros e PS nos novos distritos.
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Lançado o concurso e seleccionados os provedores de serviços para a produção de mais
material de marketing dentre camisetes, bonés, capulanas, panfletos, cartazes e brochuras.



Durante a recente visita do Ministro Britânico para o Desenvolvimento Internacional senhor
Stephen O‟Brien a província de Manica, foi produzido um panfleto sobre a iTC Manica e os
resultados alcançados durante os últimos 5 anos da iTC. Embora a tiragem foi reduzida, 15
panfletos em A4 plastificados e apenas 1 panfleto A0, este material pode ser impresso
sempre que for necessário e será replicado em cada província.



Os relatórios de progresso da iTC constituem outro material de divulgação a considerar, pois
estes também são distribuídos aos Governos Provinciais e Distritais, PS's e parceiros.



Elaboração do primeiro número do Newsletter da iTC a ser publicado no mês de Abril de
2011.

3.3

Resultado 3: Capacidades reforçadas nas três províncias para
a provisão de serviços da iTC

Para o alcance deste resultado foram programadas e realizadas algumas acções de formação e
capacitação de PS's, técnicos distritais e OCB's, de modo a melhorar a sua capacidade de
implementação de actividades. Por outro lado houve o desenvolvimento e actualização de uma
base de dados e a realização de seminários, mesas redondas com vista a proporcionar um melhor
conhecimento relacionado com as matérias ligadas a utilização e gestão de terras e outros RN's.
Deste modo foram beneficiados dentre PS e OCB‟s que inclui os técnicos distritais, um total de
430 formandos com uma participação feminina de cerca de 28%, tal como se ilustra nas Figuras
2 e 3 abaixo.
Ao longo dos 5 anos de implementação das actividades da iTC, as capacitações realizadas, tem
em vista a melhoria da capacidade de provisão de serviços por um lado e por outro, aumentar
conhecimento sobre a importância, gestão e utilização, sustentável de RN‟s pelas comunidades
detentoras dos mesmos. Como principais lacunas identificadas ao longo do processo de
implementação da iTC nesta componente, temos a destacar: (i) a ausência ou fraca presença de
técnicos dos PS no seio das comunidades e (ii) fraca capacidade de elaboração de propostas de
projectos viáveis pelos PS na área de RN‟s, bem assim como de prestação de contas segundo os
preceitos da iTC. Estes dois aspectos acontecem de um modo geral nas três províncias, com
particular destaque na província de Cabo Delgado.
Considerando o objectivo fundamental da iTC no concernente ao acesso seguro a terra, um dos
grandes desafios prende-se com a necessidade de se criar um ambiente para o estabelecimento
dos agrimensores ajuramentados de modo a poderem responder à demanda dos processos de
delimitação e demarcação de terras comunitárias.
Outras áreas de destaque a considerar são os de (i) mitigação de conflitos, (ii) elaboração de
planos de negócios viáveis e sustentáveis para os diferentes usos dos RN‟s e (iii) capacidade de
planeamento, zoneamento associado aos processos de delimitação.
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3.3.1

Realizar acções de formação para melhorar a capacidade de provisão de
serviços

Nesta componente, foram realizadas capacitações para provedores de serviços em número total
de 176 dos quais 50 mulheres e para OCB‟s 254 beneficiários dos quais 28% do sexo feminino.
Gráfico 2 Capacitação de OCB's

Gráfico 3 Capacitação de PS
25 (10M)

110( 11M)

32(10M)

144 (61M)

119 (30M)

CD

Gaza

CD

Manica

Gaza

Manica

Em termos gerais o destaque para as formações realizadas foram: (i) capacitação dos membros
dos órgãos e provedores de serviços em Género e Diversidade, (ii) treinamento dos provedores
de serviços, líderes de associações em procedimentos de gestão financeira (capacitação
contínua) e (iii) elaboração, gestão de projectos. Especificamente temos a seguinte situação:


Capacitação dos membros dos órgãos e provedores de serviços em Género e Diversidade. O
curso beneficiou um total de 55 formandos dos quais 18 mulheres, sendo em Chimoio 17
(10M), Pemba12 (9M) e Xai-Xai 16 (5M).



Embora não planificado, e tendo em conta as necessidades de formação identificadas ao
longo da implementação, foi realizado o curso sobre Apicultura. A formação abrangeu um
total de 108 participantes no total, dos quais 20 mulheres. Este curso, constitui uma das
formas de contribuir para a gestão sustentável dos recursos naturais, através da promoção de
uma actividade de geração de renda, que funciona na base de uma colaboração e sinergia
entre iTC, empresa privada – MHC (Mozambique Honey Company) e comunidades.



Capacitação sobre mudanças climáticas facilitado pela GIS em Pemba e beneficiou no total
15 técnicos de PS's dos quais 5 mulheres.



Capacitados 18 técnicos dos PS‟s dos quais 8 mulheres em procedimentos financeiros, nas
províncias de Gaza e Cabo Delgado de igual número de instituições.



Capacitados 69 membros das OCB‟s (24M) em elaboração de projectos pela CATE
(comunidades de Metuge, Mecúfi, Mueda e Ibo) e pela Wimbe Bay Services (comunidades
de Ancuabe, Chiúre e Meluco).

Por falta de provedor de serviço especializado e disponível para facilitar a capacitação „‟in situ‟‟
em gestão de negócios nas áreas de olaria e artesanato, ficou por se realizar uma capacitação em
Gaza a envolvendo líderes e/ou representantes de associações que desenvolvem estas
actividades.
As capacitações têm em vista colmatar a grande lacuna existente de um modo geral nas três
províncias inerentes a provisão de serviços para terras e outros RN‟s e por outro reforçar a
capacidade dos membros das comunidades no concernente a gestão e utilização dos RN‟s.
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3.3.2

Base de dados de provedores de serviços elegíveis na província

A base de dados é neste momento mais abrangente e tem sido constantemente actualizada, em
função dos relatórios dos PS, as propostas recebidas e em resultados dos seminários que as
equipes de gestão participam. A mesma tem sido adaptada, tendo em conta o quadro lógico do
projecto e tem sido igualmente melhorada no âmbito do processo de harmonização em curso,
com a iTC financiada pelo MCA. No entanto, durante o período registou-se a entrada de 9
novos provedores de serviços, sendo 3 em Manica nomeadamente: (i) UCAMA – União de
Camponeses de Manica, (ii) ADAMA – Associação de Agricultores do distrito de Manica, (iii)
Envirotrade – ligada ao assunto relacionado com os créditos de carbono e (iv) CTV – Centro
Terra Viva; 2 em Cabo Delgado nomeadamente a UDACA e a Diocese de Pemba; e em Gaza 4
nomeadamente CEDES, DCO, CDS – Zonas Costeiras e PFUNEKA.

3.3.3 Realizar seminários provinciais para a avaliação da iTC, debates e mesas
redondas sobre o DEL
Foram realizados cerca de 23 eventos nas três províncias dentre, seminários, chamadas de
ideias, mesas redondas, debates e retiros, sendo 6 em Gaza, 7 em Cabo Delgado, 8 em Manica e
2 ao nível nacional aquando das reuniões do CNA. Tendo em conta o número maior de
projectos em implementação e a necessidade de expandir mais para os distritos ainda sem
projectos em implementação pela iTC, a abordagem foi de realizar mais chamadas de ideias nos
distritos onde a iTC ainda não tinha projectos. Nestes termos forma realizadas as seguintes
acções de destaque:


Realizadas três chamadas de ideias nos distritos de Tambara e Mossurize em Manica e em
Macomia em Cabo Delgado. Destas cerimónias resultaram um projecto em cada um dos
distritos de Manica, e em Cabo Delgado a participação superou a expectativa e foram
identificados cinco possíveis projectos.



Realizadas durante as reuniões do CNA de Manica e Zambézia respectivamente em – Maio
de 2010, a mesa redonda subordinada ao tema “Acções de Desenvolvimento Económico
Local e as Mudanças Climáticas” e em Novembro de 2010 o „‟ Impacto dos 20% das taxas
de exploração de recursos florestais e faunísticos e desafios para o desenvolvimento
comunitário’’. Nos encontros estiveram presentes os membros do CNA, ETA e CPA de
Manica e Zambézia, bem como provedores de serviços e outros parceiros da iTC nas duas
províncias num total de cerca de 120 pessoas.



Foram realizados 6 retiros da iTC sendo dois por província, como forma de fazer o balanço
das actividades realizadas no ano IV e identificar formas para melhorar o funcionamento dos
órgãos da iTC, para o 5º ano de funcionamento. Participam nestes retiros os membros dos
órgãos de apoio (CPA e ETA), os Gestores Provinciais da iTC e os Oficiais de campo e
alguns provedores de serviços.



No dia 12 de Junho de 2010, foi realizado o “Seminário Técnico de Avaliação dos
Processos de Delimitação / Demarcação de Terras na Província de Manica”.
Participaram no encontro 18 pessoas, foram discutidos assuntos relacionados com a
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problemática ligada ao atraso na emissão das Certidões Oficiosas e DUATs, as suas
causas e os requisitos e abordagens necessárias para ultrapassar os problemas.


Realizados no total 11 seminários técnicos provinciais programados para a avaliação da
implementação dos projectos, tendo contado com a participação da maior parte dos
administradores distritais, membros das IPCCs provedores de serviços, membros dos órgãos
de apoio da iTC, parceiros, representantes das comunidades, imprensa e outros convidados.
Os seminários realizaram-se nas capitais provinciais e em alguns distritos tais como,
Mecúfi, Macomia e Nangade em Cabo Delgado, Catandica em Bárué – Manica e Bilene em
Gaza. Os seminários tinham como principais objectivos: (i) fazer o balanço dos projectos
em implementação; (ii) partilhar experiências e lições aprendidas e (iii) identificação de
novas oportunidades de intervenção bem como solicitar o apoio de todos para o sucesso das
intervenções da iTC em colaboração com os seus parceiros.



Mesa redonda sobre “Funcionamento dos Comités de Gestão de Recursos Naturais e
Associações Agro Pecuárias: experiências de Operacionalização e contribuição para o
Desenvolvimento Económico local”. O seminário que teve lugar em Chimoio no dia 31 de
Agosto de 2010 e contou com a participação de 26 pessoas.

3.4

Produto 4: Propostas implementadas com sucesso e propostas
de desenvolvimento de projectos / negócios a nível das
comunidades

Este resultado descreve as principais actividades desenvolvidas no âmbito da avaliação das
propostas de novos projectos, monitoria das actividades de campo, bem como a análise do
desempenho dos projectos ora em curso.

3.4.1

Avaliação contínua de novas propostas de projectos

Durante o período em reportagem foram submetidos um total de 51 projectos comunitários,
tendo Manica 15, Gaza 17 e 19 em Cabo Delgado. Destes foram avaliados e aprovados pelos
órgãos de apoio da iTC cerca de 45%. Dos avaliados e aprovados, apenas 16 estão em
implementação tal como indica a gráfico 4. Seis dos projectos aprovados não se encontram em a
implementação uma vez que os provedores de serviços que submeteram as propostas ainda têm
actividades em curso dos projectos anteriores. Para melhor visualização por província vide a
gráfico 4 seguinte:
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Gráfico 4:Projectos submetidos, avaliados e em implementação no 5º Ano
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Por outro lado, ao longo dos 5 anos temos a seguinte situação:
Gráfico 5: Projectos recebidos, avaliados e em implementação ao longo dos 5 anos
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Neste momento estamos, a nível da iTC a avaliar e propor correcções das restantes propostas
para submissão à avaliação pelos órgãos de apoio da iTC.
Para o 6º Ano da iTC, conta iniciar também com o uso e elaboração de Notas Conceptuais, para
encorajar e apoiar aos provedores de serviços a submeterem mais propostas exequíveis.
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3.4.2

Projectos de Gestão e Utilização de Terras Implementados

Durante o referido período foram assinados um total de dezasseis 16 contratos para a
implementação de projectos comunitários com o seguinte cariz:


A implementação de projectos de desenvolvimento comunitário na base da gestão e
utilização sustentável dos recursos naturais;



Desenvolvimento comunitário em terras delimitadas;



Delimitação de terras comunitárias e reflorestamento;



Demarcação de terras e promoção de actividade agrícola;



Registo e legalização de Associações Agrícolas de produtores comunitários e de Comités de
Gestão dos Recursos Naturais;



Capacitação e legalização de paralegais;



Chamadas de ideias e preparação social;



Campanha de divulgação da iTC via imprensa - Rádio Moçambique – Delegações de
Chimoio e de Gaza, TVM em Pemba, Rádio comunitária de Xai-Xai - para a sensibilização
e criação de mais demanda / procura de projectos, pelas comunidades e Governos locais,
bem como provedores de serviços, ao nível das províncias de Gaza, Cabo Delgado e
Manica. Por outro lado constituiu igualmente uma oportunidade de divulgação dos
resultados das actividades da iTC.



Curso de formação em apicultura para participantes de toda a província de Manica.

Os resultados acumulados da intervenção da iTC, podem se resumir na tabela 4 seguinte.
Tabela 4: Resultados de intervenção da iTC
Item

Manica

Cabo Delgado

Gaza

Total

Número de Projectos

33

22

22

77

Número de processos de
demarcação

21

2

43

66

4895

12

4669.5

9576.5

15

14

3

32

172913

95612.15

5964

274489.15

Número de associações registadas

36

9

47

92

Número de CGRN legalizados

13

19

4

36

Número de comunidades
abrangidas

30

77

81

188

Área demarcada (Há)
Número de processos de
delimitação
Área delimitada (Há)
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Item
Número de distritos cobertos
Beneficiários

Manica

Cabo Delgado

Gaza

Total

9

8

8

25

49348

131635

5159

186142

Os projectos implementados cobrem uma vasta gama de temas, tal como anteriormente
descritos, dentro da componente da gestão e utilização sustentável dos recursos naturais, que
tenderão a culminar com a realização das 65 contra as 52 demarcações de terras e igual número
de DUATs e 32 delimitações e igual número de Certidões Oficiosas entregues a igual número
de comunidades locais contra as 51 previstas.
Em relação a criação e legalização de Associações Agro – Pecuárias (AAP) e Comités de
Gestão de Recursos Naturais (CGRNs) foram iniciadas a criação, legalização e programas de
capacitação de 92 AAP e 36 CGRNs nas 188 comunidades cobertas pelo projecto. Estão em
vista a elaboração dos respectivos planos de maneio e ou de negócios e bem como as agendas de
desenvolvimento para a área dos recursos naturais.
Durante período em reportagem, foram ainda avaliadas e aprovadas pelos órgãos de apoio da
iTC, mais oito (8) projectos comunitários dos 28 em pipeline. Os projectos submetidos e
aprovados pelos órgãos de apoio da iTC, ainda não iniciaram a implementação devido ao facto
de os proponentes serem os mesmos que ainda têm um projecto em implementação. De acordo
com as decisões internas de funcionamento, nenhum provedor de serviço deve ter dois contratos
simultâneos em implementação. Os projectos em pipeline, indicados na Tabela 4 serão
implementados logo que o relatório final dos projectos ora em curso forem aprovados pela iTC.
Para a avaliação do desempenho é importante referir que até ao 4o ano da iTC, contávamos
apenas com um total de 13 PSs. No início do 5o ano da iTC, com excepção do ISPM, CDS –
RNs e RM todos os outros PSs estavam ocupados a implementar um contrato da iTC. Foi neste
contexto, que encorajamos a UCAMA, ADAMA e Envirotrade a submeterem as suas propostas.
Considerando que os dados contidos nas duas tabelas (4 e parte da 5) foram todos gerados /
obtidos durante o período em reportagem e finais do ano IV. Comparando os indicadores da
Matriz Lógica constante no Anexo 1, podemos dizer que a avaliação / desempenho é positiva,
tendo superado as expectativas. No entanto, para melhorar o desempenho na componente da
delimitação e demarcação de terras, bem como no trabalho com o Associativismo e CGRNs
para a promoção do DEL através da criação de sinergias, para o 6o ano da iTC iremos focalizar
(sem descurar as outras formas de intervenção) na seguinte abordagem:


Chamada de idéias em distritos específicos;



Elaboração de Notas Conceptuais que levem a implementação de:



Clusters por via de Framework Contracts

Desta forma poderemos contribuir para o direcionamento das nossas intervenções.
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3.5

Produto 5: Lições documentadas para influenciar e ou ajustar
às políticas de terra e outros RNs

Tendo em conta os 5 anos de implementação das actividades da iTC, podemos realçar as
seguintes lições e constatações que poderão eventualmente influenciar nas políticas ligadas a
terra e outros recursos naturais:


Abordagens de identificação e preparação dos projectos: abordagem de “Chamada de
ideias” e “Preparação social”, esta sendo muito bem vista pelas autoridades governamentais,
assim como pelos parceiros e provedores de serviço, pois, contribui para identificação de
projectos tendo em conta as potencialidades do distrito, contribui para uma maior
participação comunitária na concepção do projecto e assim aumenta a sustentabilidade dos
mesmos uma vez implementados. Por outro lado a abordagem permite uma inserção das
actividades inscritas nos PEDD‟s e PESOD.



Interesse das comunidades em registar os direitos sobre a terra: As comunidades rurais
no geral e os camponeses em particular, não mostram “interesse” ou “não estão
preocupados” em registar a parcela de terra que a utilizam ou que as pertence por direito
costumeiro. Tal se deve, por um lado, por não terem possibilidades de o fazerem sem o
apoio externo e por outro, pelo facto de não sentirem ameaçados os seus direitos. Mesmo
quando este apoio externo existe e as demarcações e delimitações são realizadas, a situação
não muda porque alguém tem de apoiar aos locais para fazerem o aproveitamento destes
recursos. Isto sugere que para se fazer delimitações de terras comunitárias e as demarcações
de Associações Agro Pecuárias é realmente necessário fazer uma avaliação realística sobre
actividades a serem consideradas de facto. Deste modo, a capacitação e sensibilização das
comunidades deve ser considerado ao longo dos processos de atribuição dos direitos da terra
e outros RN‟s.



Apropriação dos projectos pelas comunidades: a exigência aos provedores de serviço da
necessidade de terem técnicos que residam nos locais de implementação, assim como, que
trabalhem com facilitadores locais, facilita a transmissão dos conhecimentos, a interacção
com o grupo alvo e consequentemente maior apropriação e sustentabilidade dos projectos.
Daí a necessidade de haver uma monitoria e acompanhamento aos projectos envolvendo os
membros dos órgãos de apoio da iTC, e as autoridades governamentais locais, potencia uma
maior apropriação e transferência do conhecimento para as comunidades beneficiárias.



Divulgação das leis agrárias: tendo em vista um maior conhecimento e valorização dos
RN‟s no seio das comunidades, existe uma necessidade de maior divulgação de leis agrárias
para com as comunidades, líderes comunitários e associações, incluindo os procedimentos
para as consultas comunitárias. Esta actividade de advocacia permite uma maior valorização
dos RN‟s e capacita as comunidades nos processos de delimitação/demarcação dos RNs
aumentando a consciência das comunidades visadas nos processos de negociação de
parcerias e ou na consulta comunitária.



Parcerias: os exemplos de parcerias entre a LUPA, os privados e comunidades em
Massingir e Mapai em Gaza; a Fundação Micaia, Banco Mundial, comunidades locais de
Mpunga no distrito de Sussundenga e com o apoio da iTC para a delimitação, zoneamento
de terras, elaboração do plano de negócios e legalização das comunidades locais em
CGRNs, mostra a importância da legalização, titularização e uso da terra. O outro exemplo
a considerar é a promoção da cadeia de valores do mel com a MHC – Mozambique Honey
Company, onde a iTC deverá expandir a sua acção para a titularização de terras.
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Neste sentido, uma das abordagens que poderá suscitar maior interesse e “apropriação” das
comunidades locais e outros parceiros, para programas que promovam o uso sustentável dos
recursos naturais deveria ser a de:
(a)

Realizar uma chamada de ideias num distrito envolvendo autoridades locais e
todos outros parceiros (dependendo do potencial natural convidar também
possíveis investidores) para decidir sobre as prioridades de intervenção;

(b)

Elaborar um nota conceptual para em forma de “Cluster” e fazendo um
“Framework contract” para implementar ideias sugeridas na chamada de ideias;

Esta abordagem integrada permite trabalhar com projectos em forma de cadeia de
valores.


Importância de planos de maneio e planos de negócio: Em outros casos, isto é, quando
um projecto é aprovado, antes que processos de delimitação e demarcação tenham lugar, é
importante que as comunidades e autoridades locais sejam “mobilizados /
consciencializados” sobre o potencial económico dos recursos naturais e os ganhos
económicos que podem trazer aos seus utentes. Nestes termos, recomenda-se a elaboração
de planos de negócios e/ou planos de maneio, zoneamento internos na comunidade e mais
uma vez a consciencialização e capacitação de qualidade que permita a criação de sinergias
e complementaridade com outros parceiros. A explicação destes dois instrumento aos
governantes e comunidades locais poderá eventualmente promover o uso sustentável destes
recursos.



Interacção com os SPGCs e autoridades distritais: em todos os casos, o sucesso do
trabalho da delimitação e demarcação de terras e de outros recursos naturais tem mais
celeridade, quando os objectivos do “projecto em questão” são conhecidos por todos os
parceiros/intervenientes (comunidades, AAP, governo distrital, investidores, SPGCs). Deste
modo é crucial este envolvimento antes e durante a implementação do projecto,
especialmente a presença e a interacção com SPGCs e o governo distrital. Em conclusão
sugere-se que os processos de delimitação/demarcação dos RN‟s devem ser feitos na base
do uso sustentável, tendo em vista principalmente a promoção da organização comunitária e
promoção do DEL. Sugere-se o envolvimento activos dos intervenientes considerandos os
SPGC‟s, autoridades governamentais locais entre outros sem que seja com o intuito de se
cumprirem apenas indicadores e ou metas.

3.6

Outras Actividades Implementadas

Várias foram as outras actividades em que a iTC participou com destaque para eventos
nacionais, provinciais e distritais promovidos pelo Governo e parceiros, para apresentação dos
resultados e partilha de experiências. Destaque vai para as seguintes:


Participação no Conselho coordenador do MINAG realizada na Província de Gaza distrito
de Bilene em Julho de 2010;



Participação na Assembleia Preparatória Constituinte dos Paralegais na Província de Manica
– Deste encontro, resultou a compilação final dos Estatutos dos Paralegais da província de
Manica que já foi submetido aos órgãos competentes para a sua legalização;
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Participação no seminário na Presidência da República com a Sociedade Civil sobre o tema
“Como usar a Administração e Gestão de Terras para a Promoção do Desenvolvimento
Sustentável”



Participação no seminário de “Reflexão sobre o workshop de reflexão do estágio do maneio
comunitários de recursos naturais (MCRN) em Moçambique” organizado pela WWF e
realizado na Beira para a região centro e em Nampula para a região norte;



Alusivo a conferência internacional da MCC realizada na Cidade de Pemba, a iTC facilitou
uma visita do campo na aldeia Bandari, distrito de Pemba Metuge, e aldeia Natuco, distrito
de Mecúfi. Os grupos visitados apresentaram as suas actividades, incluindo actividades
culturais, exibição de peça teatral em Natuco e, feira para exposição e venda dos artigos de
olaria (Bandari) e artesanato (Natuco).



Em Cabo Delgado participação em encontros com o Governo nomeadamente no
Observatório de Desenvolvimento, encontro com ONGs, reunião de planificação anual da
DPA, reunião nacional anual de terras e florestas, reunião de contribuição na melhoria do
Plano Estratégico Provincial, Conferência de Desenvolvimento de Cabo Delgado, Balanço
de Actividades da DPMAS, dentre outras.



Participação em seminários organizados pelos parceiros dentre a PROMER, OXFAM
solidariedade Bélgica, Fundação Cear.



Participação e liderança do Grupo Sobre “Agricultura e Recursos Naturais” para a
elaboração do diagnóstico para a elaboração do Plano Estratégico da Província de Manica
2011 – 2015, por solicitação do Governo Provincial.



Visita aos distritos de Gorongoza e Marromeu, para em conjunto com a Envirotrade ver a
possibilidades de cobertura e expansão da iTC ao distrito de Marromeu, por solicitação do
governo do Distrito.



Participação a convite da sociedade civil de Gaza na reunião de Observatório de
Desenvolvimento da Província de Gaza, realizada no dia 30 de Abril de 2010.



Participação a convite do Governo provincial na Conferência de Investidores da Província
de Gaza realizada em Xai-Xai nos dias 7 e 8 de Dezembro de 2010. Os Beneficiários da iTC
foram convidados e participar, expondo os seus produtos agrícolas, de olaria e artesanato na
Feira Agro-Pecuária alusiva ao evento.



Visita do Embaixador da Suécia em Moçambique no dia 20.10.2010 no distrito de Bilene.
Nesta visita, o Embaixador e sua comitiva puderam inteirar-se das actividades da iTC na
província em geral, e em particular no distrito de Bilene, através da Associação Agrícola de
Manzir, beneficiária da iTC que veio a receber título de DUAT para 600 ha de terra, onde
produz a cultura de arroz com finalidade comercial e detêm ainda uma área de pasto
comunal de gado bovino e de pequenos ruminantes.



Visita de representantes da DNPDR ao escritório da iTC em Xai-Xai no dia 28.10.2010 para
um encontro que visava a partilha de conhecimentos sobre as actividades implementadas
pela iTC que poderiam eventualmente como ponto de coordenação para implementação de
actividades da DNPDR na província de Gaza.



Apresentação da iTC na Embaixada da Espanha em Maputo em Fevereiro de 2011.
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4

Desafios

Tendo em conta as principais lições decorrentes da implementação das actividades ao longo dos
5 anos e a convivência de trabalho com os parceiros ligados ao assunto da terra e outros
recursos naturais, os principais desafios a considerar são:


Expandir as intervenções para mais comunidades e contribuir para o desenvolvimento
económico local na base da gestão e utilização sustentável dos recursos naturais, de uma
forma mais aglutinada em termos de comunidades versus espaço territorial, evitando deste
modo a dispersão e intervenções isoladas das actividades da iTC. A capacitação dos PS‟s
disponíveis para este tipo de abordagem, é bastante crucial para o sucesso da mesma em
virtude de existirem muito poucos PS‟s habilitados;



Criar sinergias com os governos locais, especialmente através do uso do fundo de
desenvolvimento local e ou outras formas de sinergias, pelas associações agro-pecuárias e
CGRNs capacitadas e com planos de negócios / maneio financiados pela iTC;



Melhorar as sinergias com as diferentes instituições vocacionadas na implementação de
actividades ligadas a gestão de terra e outros recursos naturais;



Melhorar sinergias que promovam o desenvolvimento económico local, através de parcerias
do tipo privado – comunitário, na componente de gestão e utilização da terra e de outros
recursos naturais;



Um dos principais desafios da iTC é assegurar que as suas intervenções sejam apropriadas
pelas comunidades e de uma forma sustentável. A promoção de parcerias tem sido a chave
para que as comunidades aproveitem melhorar as oportunidades resultantes da intervenção
da iTC. Adicionalmente, esforços devem ser feitos para incentivar que sejam as próprias
comunidades a agirem de forma proactiva na procura de outras fontes alternativas de
financiamento como o FDD, por exemplo;



Envolver os Paralegais em processos de mediação de conflitos ligados a terra e outros
recursos naturais;



Aumentar os processos de delimitação/demarcação, como forma de assegurar a posse de
terra nas comunidades locais, especialmente com envolvimento de técnicos dos SPGC,
autoridades governamentais locais e dos provedores de serviços.



Promover maior número de supervisão / acompanhamento de actividades no campo
envolvendo sempre que possível os membros dos órgãos de apoio da iTC incluindo os
pontos focais e autoridades governamentais locais, sempre que se mostrem disponíveis. O
envolvimento destes na prática tem gerado recomendações oportunas que contribuem para
melhorar o desempenho da iTC.



No concernente à provisão de serviços é urgente a capacitação dos provedores de serviços
pelos motivos abaixo indicados:


Apesar de se identificar oportunidades com base na “Chamada de Ideias” e
“Preparação social”, tem-se notado que os provedores não estão preparados para
satisfazer a demanda.



Os provedores de serviço têm demorado na apresentação de contas e, alguns
apresentam com irregularidades, fazendo com que exista algum atraso na
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implementação das actividades e obrigado a gestão financeira a despender mais
tempo no apoio aos técnicos das finanças/contabilidade dos provedores


A demora no fecho dos projectos por razões alheias ao projecto, como por
exemplo a tramitação nos SPGC e aprovação dos inventários e planos de maneio
pela DINATEF, contribui para o atraso no fecho dos projectos, assim como,
implementação de outros, pois, neste momento a iTC não esta assinar contratos
com provedores que ainda não tenham terminado os projectos em execução.
Deste modo sugere-se a inclusão de uma cláusula no contrato que permita o
fecho do projecto quando provado que o processo inerentes ao PS estão
claramente terminados e comprovados.

29
© 2011 KPMG Auditores e Consultores, SARL.
All rights reserved.

5

Plano de acção para o do 6º Ano do Projecto

Em relação ao plano para o 6o ano da iTC, e tendo em conta a proposta de extensão das
actividades da iTC (Abril 2011 a Dezembro 2013) submetido aos doadores, as seguintes
constituem as prioridades para Abril de 2011 a Março de 2012, sujeitos a uma adequação:


Implementar a nova abordagem da iTC, nomeadamente os Contract Framework e Clusters
através do estabelecimento de parcerias com Manica – Eco-Micaia, Magariro, SNV, V&M,
e Envirotrade;



Realizar Reuniões com órgãos da iTC para analisar e propor melhorias do funcionamento da
iTC, bem como para avaliar e aprovar as propostas de projectos submetidos pelos
Provedores de Serviços. Todavia, o número de encontros estará em função dos ciclos de
financiamento a serem definidos na fase de extensão;



Em conjunto com os órgãos e autoridades distritais, fazer pelo menos 27 visitas de
monitoria aos projectos em curso e futuros (sendo pelo menos 3 visitas por distrito / ano) e
propor medidas para melhorar a sua apropriação pelas comunidades beneficiárias e o
desempenho dos mesmos;



Organizar e realizar pelo menos 4 mesas redondas no âmbito do DEL e CGRNs tendo em
vista a capacitação, suscitação de demanda e procura de parcerias e sinergias;



Aprovar e implementar pelo menos 8 novos projectos comunitários,



Capacitar os PSs sobre a elaboração de Planos de Negócio



Participar em vários eventos a convite do Governo e parceiros;



Estas ideias serão no entanto re - visitadas na altura da elaboração do Plano para o período
de 01 de Abril de 2011 a 31 de Março de 2012.
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6

Considerações finais

O 5º e último ano desta Fase da iTC, constituiu uma verdadeira fase de consolidação do
funcionamento dos órgãos da iTC e a melhoria de qualidade dos projectos implementados. Com
efeito, embora tenhamos que aprimorar os nossos métodos / abordagem de trabalho com as
comunidades, durante o 5º ano da iTC, a maior parte dos projectos implementados são do
conhecimento e de interesse das comunidades, sobretudo àqueles que promovem a parceria
entre os sectores privados x comunidades e nalguns casos o sector público. Os exemplos mais
elucidativos são as parcerias entre:


NDZOU CAMP – Um acampamento turístico em Sussundenga, uma parceria entre a EcoMicaia, Banco Mundial, estado e a comunidade local de Mpunga;



MHC – Mozambique Honey Company – Parceria entre Fundação Micaia x V&M Grain
Empresa privada de farinação e comercialização de cereais e comunidades;



Africa Works, ORAM e associações agrícolas através do estabelecimento de regadios,
operacionalização do plano de negócios na cadeia de valores do milho, arroz, feijões e
hortícolas;



Envirotrade e os CGRN‟s de Macomia na conservação dos RN;



IDPPE e as associações de pescadores para uma melhor gestão da pesca em Mecúfi.

Tendo em conta os indicadores planificados na Matriz Lógica do Projecto para o período em
análise, concluímos que superamos as expectativas em termos de números e qualidade de
projectos implementados.
Tendo em conta o número reduzido de técnicos (apenas o GP e OR, que eventualmente poderá
crescer para 2 OR) que poderá dificultar a expansão / scalling up dos projectos, a nossa aposta
para os anos subsequentes será de implementar a nova abordagem da iTC, nomeadamente os
Contract Framework e Clusters através do estabelecimento de mais parcerias.
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7

Anexos

Anexo 1:

Monitoria dos Indicadores de Desempenho da Matriz Lógica – iTC Manica Abril de 2010 – Março2011
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Propósito
Aumentar a capacidade
de garantir direitos da
posse da terra e recursos
naturais das
comunidades em Gaza,
Manica e Cabo Delgado e
aumentar e melhorar a
gestão e utilização
sustentável destes
recursos, tendo em vista
a redução da pobreza e o
crescimento económico

Indicador
Fortalecidos e
formalmente
registados os
direitos legais
das comunidades
sobre o uso da
terra e outros
recursos naturais

Resultados
esperados Ano 5

Realizado até o fim
do Ano 5

Delimitações:
C.D: 10;
Gaza: 1;
Manica: 7

Delimitações:
CD: 14
Gaza: 2 e
Manica: 2.

Demarcações:
C.D. – 7;
Gaza: 17;
Manica: 2

Demarcações:
C.D: 2;
Gaza: 22 e
Manica: 11

Observações em função da meta
CD:



Tinha uma meta global acumulada de 18 e tendo
atingido até ao fim do 5º. Ano 14. Todavia existe um
projecto em curso que engloba 1 delimitação e outro
aprovado com 3 delimitações. Deste modo a meta
poderá ser cumprida na íntegra



Gaza Demarcações: Foram iniciados 22 novos
processos de demarcação e já foram emitidos 3 títulos
de DUAT. Foram igualmente emitidos 9 títulos de
DUATs de processos anteriores de demarcação
Delimitação Foram iniciados 3 processos ainda sem
certidão oficiosa. Em todos os processos foi feita a
consulta e o reconhecimento dos terrenos.
Deste modo Gaza acumula 43 demarcações e 15
títulos de DUAT emitidos




MN:



Delimitações: Durante o ano 5, realizamos apenas
28,6% do plano das delimitações porque as restantes
10 propostas de delimitações foram submetidos no
final do ano 5, sendo 7 delimitações com a
ENVIROATRADE, 3 com CDS / RNs e a proposta da
Magariro não foi implementada, porque esta
organização ainda tem um projecto em curso. No
entanto, para os 5 anos da iTC forma no total
delimitados 15 parcelas de terras tendo resultado em 9
Certidões Oficiosas. As outras estão na sua fase final
de aprovação.
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Indicador

Resultados
esperados Ano 5

Realizado até o fim
do 5º. Ano

Aumento e
melhoria de
parcerias com
benefício mútuo,
entre
comunidades,
autoridades
locais e
operadores
privados para
empreendimentos
económicos e
sociais.

11 Parcerias
adicionais
estabelecidas,
com continuação
dos anteriores:
C.D: - 2 (IDPPE
– 1 comunidade;
OXFAM
BELGICA – 1
comunidade)
Gaza: -5 ORAM
- (13
Associações;
África Works – 5
associações;
Projecto
Mitigação à Seca
- DPA, LUPA,
World Vision

Parcerias adicionais
estabelecidas, com
continuação dos
anteriores:
C.D: 4
Gaza: 0
Manica: 1
Implementada a
parceria comunidade
– privado – V&M
grain na cadeia do
mel; iniciadas as
actividades no
projecto em Messica
com a Eco-Micaia,
mas a sinergia com a
IFLOMA ainda está
em
discussão/negociação.



Demarcações: realizadas um total de 11 demarcações,
portanto mais 9 (=550%) do que tinha sido
programado. No entanto, estão em pipeline 12
demarcações, sendo 12 com Caritas de Messica e 2
com a ADAMA. Para os 5 anos foram no total
demarcados 21 parcelas de terras, tendo resultado
em 5 DUATs



Resumo Temos em acumulado: 32 processos de
delimitações, com 23 certidões oficiosas emitidas e 66
processos de demarcações com 20 DUATs emitidos.
Observações em função da meta



CD: Foram estabelecidas 4 parcerias com a
Envirotrade, IDPPE, PNQ e Diocese de Pemba com
comunidades



Gaza: Houve continuidade nos contactos com a World
Vision, Lupa e o projecto de mitigação da seca da
DPA para estabelecimento de parcerias efectivas nas
áreas de turismo comunitário e agricultura …

.



Manica:
Para os 5 anos, Manica implementou 4 sinergias sendo
(Promoção da cadeia de valores do mel – Com Eco Micaia
e V&M Grain; Turismo Comunitário entre Eco – Micaia e
Banco Mundial; Promoção da Cadeia de Valores da
Cultura do Chá em Mossurize, entre MozTea e ADEM;
Preservação de Recursos Naturais e Medicina Verde entre
Caritas de Messica e Comunidade de Manhane.
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Manica: 3
continuação com
Eco-Micaia e
IFLOMA,
Cáritas de
Messica – 2
comunidades e
Envirotrade – 1
comunidade)
RESULTADO 1

Indicador 1.1

Mecanismos e fontes de
financiamento
independentes funcionais
e sustentáveis
estabelecidos para
actividades que integrem
os direitos comunitários
à terra /RNs e
investimento
/desenvolvimento
económico nas três
províncias alvo.

Estruturas de
gestão, categorias
de financiamento
e M&A
adequadas as
abordagens da
iTC testadas,
funcionais e
sustentáveis

Resumo: No total foram estabelecidas 8 das 11 parcerias
inicialmente previstas. Todavia estão em processo de
negociação mais 3 para se atingir a meta

Resultados
esperados Ano 5

Realizado até o fim
do 5º. Ano

Estabelecida
A.1.1.1
uma
base de dados
para a gestão de
projectos
comunitários

- Foram elaborados
os TdR, lançado o
concurso, realizadas
as entrevistas e
seleccionada a
consultora para a
formação em matéria
de género e
diversidade nas
províncias de Manica,
Gaza e C. Delgado.

Consolidação do
sistema M&A
Implementação
A.1.1.2
da estratégia de
género com
contratação de
um provedor de
serviço
especializado em
género
Elaborada uma
Estratégia de
Comunicação

Formados um total de
55 elementos dos
quais 18 mulheres.
- Foi elaborada a
Ficha de M&A de
projectos e a ficha de
levantamento da base
de dados antes do
inicio dos projectos
que agora fazem parte
integrante dos
contratos.

Observações em função da meta
A formação no âmbito de Género e diversidade realizada
nas três províncias e que beneficiou 55membros da equipe
da iTC, PS e membros dos órgãos, dos quais 18 mulheres.
Por província temos os seguintes resultados:




CD: 12 (9H e 3M)
Gaza: 16 (11H e 5M)



MN: 25 (15 H e 10M)
TOTAL - 55

.
No concernente a M&A, base de dados e „Knowledge
management‟ acordou-se no âmbito das recomendações do
MTR, que passassem para a fase de extensão da iTC,
todavia foram elaborados os TdR e anexos a proposta de
extensão da iTC.
A estratégia de comunicação està em harmonização com a
do MCA.
Elaborados os TdR e seleccionado o provedor de serviço
para a elaboração do Web site.
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Contratado um
Oficial de M&A
a nível Nacional
e aprovado um
guião de M&A

RESULTADO 2

Indicador 2.1

Comunidades rurais,
governo, sector privado e
organizações da
sociedade civil
sensibilizados sobre o
papel da iTC, no que
concerne aos direitos
sobre os recursos
naturais, as
oportunidades de
investimento e
desenvolvimento
económico local em
terras comunitárias.

Número de
campanhas de
divulgação /
sensibilização
realizadas e
comunidades
distritos, postos
administrativos e
localidades
atingidos

Resultados
Esperados Ano 5

- Incluídos
indicadores sobre o
género em todos os
documentos de
planificação da iTC.
Realizado até o fim
do Ano 5

Campanhas de
sensibilização:

Campanhas de
sensibilização:

C.D: em 8
distritos,
envolvendo 65
comunidades

C.D: Em 55
comunidades de 5
distritos

Gaza: Expansão
para mais 52
Comunidades
Manica: Realizar
a campanha em 9
distritos cobrindo
54 comunidades
(6 por distrito)
30 Programas de
radiofónicos:
C.D: 12; Gaza:
12;
Manica: 6

Gaza: 3

Observações em função da meta
CD:



Assinado contrato com a RM para divulgação das
actividades da iTC durante 3 meses. Programas
divulgados em 4 línguas nomeadamente Português,
Macúa, Quimuane e Maconde.



Contrato celebrado com TVM, para produção de
programas que incluam divulgação das actividades do
projecto e histórias de sucesso, divulgação no
programa „‟Ver Moçambique‟‟ e em alguns telejornais
bem como a produção de compacto

Manica: 0
Programas
radiofónicos:
C.D: 60;
Gaza: 48;
Manica: 4
Com 40 spots
informativos e 14
episódios de Maenda
Maenda, cobrindo
toda a província de
Manica em Português
e Chiuté.

Gaza:
 As campanhas de sensibilização são referentes a
participação nos distritos de Mabalane, Bilene e na
WV em Xai-Xai onde foram apresentadas as
experiências da iTC.



Efectuados contactos com a RM e TVM para a
divulgação das actividades da iTC.



Os programas radiofónicos foram emitidos através do
projecto de divulgação radiofónica da ANA e pela RM
no âmbito das visitas de monitoria as comunidades
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6 Programas de
televisão
emitidos:
C.D: 2; Gaza: 2;
Manica: 2

Programas de
televisão emitidos:
C.D: 3;
Gaza: 4;
Manica: 5
Peças teatrais
produzidas:

6 Peças teatrais
produzidas:
C.D: 1; Gaza: 4;
Manica: 1

A.1.1.3

Indicador
A.1.1.4
2.2
Membros de
órgãos dos
Governos e
entidades do
sector privado e
sociedade civil
sensibilizados
sobre a ITC e as
Leis Agrárias nas
3 províncias e a

Resultados
A.1.1.5
Esperados Ano 5
 14 Reuniões
e
apresentaçõe
s com
membros dos
Governos
provinciais e
distritais
C.D: 5;

C.D: 3;
Gaza: 8;

beneficiadas pela iTC.
Os programas televisivos foram emitidos pela TVM no
âmbito das visitas de monitoria as comunidades
beneficiadas pela iTC.
 Manica: Foram realizados durante os 5 anos, 16
programas informativos;
44 Programas de; Maenda - Maenda; 80 spots
publicitários, tendo coberto em várias fases da
implementação da iTC, toda a província de Manica.



Durante os cinco anos foram editados 2 CDs contendo
informações sobre o Lançamento oficial da iTC (com
uma canção da iTC) e um programa sobre a chamada
de ideias para a criação domesticação da ratazana.



Com apoio da iTC, a ORAM por via do grupo teatral
da Associação Matsatse concebeu uma peça teatral
para a divulgação das leis da terra, florestas e fauna
bravia e importância do combate as queimadas
descontroladas. Esta Peça teatral foi usada para
divulgação nos distritos onde a ORAM implementou
projectos com a iTC.

Manica: 0

Realizado atéA.1.1.6
o fim
do Ano 5
 39 Reuniões e
apresentações
com membros
dos Governos
provinciais e
distritais
C.D: 26;
Gaza: 6;

Gaza:
 As apresentações foram feitas nas audiências com os
Administradores distritais e Directores de SDAE no
processo de monitoria aos projectos implementados
nas comunidades beneficiárias da iTC.



Encontro com potenciais PSs que abordou a
necessidade de treinamento sobre género; Framework
contracts vs regionalização das intervenções dos PSs e
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nível nacional

Gaza: 5;
Manica: 4



16
Seminários e
outros
eventos
provinciais e
nacionais
realizados
com sectores
públicos,
privados e
civis:
C.D: 4; Gaza: 5;
Manica: 7

Manica: 7 encontros
realizados, sendo:
Mossurize, Tambara,
Machaze, Macossa,
Sussundenga, Barue,
Governo Provincial

informou sobre o relatório final e recomendações da
AMT.
CD:



Foram realizadas diversas reuniões com os membros
do governo provincial, parceiros, ONGs, governos
distritais, etc.com a Secretaria Permanente Provincial,
os Governo s dos distritos de Pemba Metuge, de
Mecúfi e Macomia.



Seminário técnico provincial, de avaliação de
projectos de Mecúfi e de DEL.



Em todas deslocações de monitoria das actividades,
realiza-se a audiência com o Administrador, Secretário
Permanente ou SDAE



29 Seminários e
outros eventos
realizados
provinciais e
nacionais com
sectores públicos,
privados e civis:
C.D: 20;
Gaza: 2;
Manica: 7

Manica:



RESULTADO 3
Capacidades acrescidas
das OCB’s, autoridades
locais, ONGs, sector
privado e instituições
publicas nas três
províncias para fornecer

Indicador 3.1
Número de
provedores de
serviços
capacitados em
habilidades
necessárias para

Resultados
Esperados Ano 5
116 Técnicos de
provedores de
serviço
capacitados

Realizado até o fim
do Ano 5
176 (50 M) técnicos
de provedores de
serviço capacitados:
CD: 119 (30 M);

Para o ano 5, realizamos mais 3 encontros do que
planificado, o que representa 175% do plano. No
entanto, tendo em conta que realizamos o mínimo de 7
encontros destacáveis com o governo a vários níveis,
por ano, registamos uma realização de um total de pelo
menos 35 encontros com o Governo a vários níveis.

Observações em função da meta
CD:



Foram capacitados um total de 119 técnicos
correspondendo a 70% do planificado. As capacitações
foram em leis agrárias, mudanças climáticas,
elaboração e gestão de projectos, GIS, Remote
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serviços necessários as
comunidades (clientes da
iTC)

apoiar as
comunidades
rurais em
segurança e
gestão das terras
nas 3 províncias

C.D: 50 (20 M);
Gaza: 16 (4 M)
Manica: 50 (12
M)

Sensing, delimitações comunitárias, procedimentos
financeiros, género e diversidade, etc. A meta de
participação de mulheres era de 25% e foi atingida
Gaza:

Gaza: 32 (10 M)
Manica: 25 (10 M)

CEDES, DCO, Pfuneka e CDS Zonas Costeiras são os
PSs que receberam capacitação em gestão financeira,
tendo participado 3M e 5H. Outra capacitação
realizada foi sobre G&D que teve a participação de 16
representantes de PSs, 5 M e 11 H.
MN:



Indicador 3.2
Número de
OCBs, técnicos
distritais e
lideranças locais
capacitados em
metodologias de
preparação social
matéria da gestão
de terras
comunitárias nas
3 províncias

Resultados
Esperados Ano 5

Realizado até o fim
do Ano 5

121 Membros de
OCB‟s, técnicos
distritais e
facilitadores
locais
capacitados:
C.D: 28 (10 M)
Gaza: 54 (15 M)
Manica: 39 (10
M)

254(72 M). Membros
OCB‟s, técnicos
distritais e
facilitadores locais
capacitados:
C.D: 144 (61M)
Gaza: 0;
Manica: 110 (11M)

Para os provedores de serviços foram no total
treinados 140 técnicos dos PSs em GIS,
Procedimentos Financeiros, Preparação social,
elaboração de projectos, Delimitação e Mapeamento
Comunitário, Capacitação de para legais e direito do
ambiente; Género e diversidade.

Observações em função da meta
CD:
 Um total de 144 membros de OCB‟s foram
capacitados correspondendo a 70% do planificado.
Quanto a participação da mulher a meta foi superada
em 17 pontos percentuais, portanto de 25 para 42. As
capacitações foram na área de elaboração de projectos,
leis agrárias, procedimentos financeiros.
Gaza:
 Prevê-se a capacitação em gestão de negócios de 20
líderes de associações económicas que desenvolvem
olaria, artesanato, apicultura e agricultura em
irrigação.
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MN:




RESULTADO 4
Propostas
implementadas com
sucesso que asseguram
direitos de uso do
recurso local, integram
oportunidades de
geração de renda e
desenvolvimento
económico através de
parcerias
público/privados e
melhor acesso aos
mercados e cadeias de
valor

Indicador 4.1
Comunidades
com Associações
/ Comités de
Gestão dos RN
registadas,
capacitadas,
agendas e planos
(maneios /
negócio) sob
implantação.

Resultados
Esperados Ano 5
26 Associações e
CGRN
legalizados:
C.D: 4
Gaza: 17

Realizado até o fim
do Ano 5
76 Associações e
CGRN legalizados:
C.D: 28;
Gaza: 23;
Manica: 25 AAP
4 CGRN

Manica: 5
16 Planos de
maneio/negócio
C.D: 4 planos de
maneio
Comunitário; 2
planos de
negócio com
associações
Gaza: 4
Manica: 6
planos de
negócio
12 Agendas de
desenvolvimento:
C.D: 4

20 Planos de
maneio/negócio
C.D: 5 planos de
maneio Comunitário;
11planos de negócio
com associações;
Gaza: 4 Planos de
negócio.
Manica: Foram
elaboradas 2 planos
de maneio
9 Agendas de
desenvolvimento:
C.D: 5
Gaza: 0

Durante os 5 anos foram treinados um total de 219
técnicos distritais e facilitadores comunitários em
preparação social, apicultura, elaboração de projectos,
Foram treinados em Apicultura 110 OCB / técnicos
distritais e Facilitadores em apicultura, sendo 11
mulheres - 11%
Observações em função da meta

CD:
 Foram legalizadas 9 associações e 19 CGRN,
totalizando 28 das 26 panificadas
 Dos 10 planos planificados foram elaborados 11
(110%). Foram beneficiárias 3 comunidades em
Mecúfi, para 1 comunidade em Negomano e os
restantes para associações.
 Foram planificados 7 planos de maneio e elaborados 5
(71%). Os planos de maneio foram elaborados para as
comunidades de Mueda (Chapa Sede, Nanhala e
Lipelua) e para comunidades de Macomia (Bangala 1
e Ntapuala).
 Das 7 agendas planificadas, foram elaboradas 5 (71%),
das comunidades de Macomia (Bangala 1, Ntapuala,
Novo Cabo e Naunde) e em Pemba Metuge (Bandari).
Dois planos de maneio de comunidades de Macomia já
foram elaborados, faltando a submissão e aprovação
pelos SPFFB.
 Foram elaborados 3 planos de negócios para
associações no distrito de Mecúfi
Gaza:
 Legalizadas: 19 Associações através dos projectos da
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Gaza: 3
Manica: 5

Manica: Elaboradas 4
agendas de
desenvolvimento
comunitários na base
dos RNs

Indicador 4.2

Resultados
Esperados Ano 5

Realizado até o fim
do Ano5

Projectos de
parceria
implementados
com investidores
públicos,
privados, e/ ou
sociedade civil
com participação
comunitária,

11 Parcerias:
C.D: 2 (IDPPEapoio aos
Comités
Comunitários de
Pescas;
OXFAMprojectos
produtivos com

4 Parcerias:
C.D: 4;
Gaza: 0;
Manica: iniciadas as
actividades no
projecto em Messica
com a Eco-Micaia,
mas a sinergia com a
IFLOMA ainda está

ORAM, ACOSADE, Lupa e ACRIDEC; e ainda 4
CGRN‟s do PNL.
 Desenvolvidos 4 Planos de Negócios nas áreas de
agricultura - culturas de rendimento, (feijão manteiga)
e turismo.
 A abordagem para implementação das agendas
comunitárias de desenvolvimento só foi discutida e
aprovada na reunião técnica da iTC realizada em
Quelimane nos dias 17 e 18/02/2011. Esta actividade
será realizada no período de extensão da iTC através
dos novos projectos.
Manica:
 Durante os 5 anos foram criadas 35 AAPs, das quais
todo o expediente já foi submetido para legalização e
11 AAPs já estão legalizados.
 Foram no total elaborados 7 planos de negócios e 3
planos de maneio, durante os 5 anos da iTC.
 Existe um total de 16 agendas de desenvolvimento
Comunitário na base dos RNs elaborados em 5 anos.

Observações em função da meta
CD:
 Estavam planificadas 3 parcerias, tendo sido
conseguidas quatro, nomeadamente com o PNQ,
Envirotrade, IDPPE e Diocese de Pemba
Gaza:
 Estão em vias de efectivação através da assinatura de
respectivos memorandos de entendimento, a
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combinando
incrementos de
renda,
produtividade e
segurança dos
direitos da terra e
outros RNs

associações)

em discussão.

Gaza: 5 projectos
(Africa - Works,
ORAM, World
Vision, LUPA,
Projecto
Mitigação à
Seca-DPA)

Manica:
Para os 5 anos, Manica implementou 4 sinergias sendo
(Promoção da cadeia de valores do mel – Com Eco Micaia e V&M Grain;
Turismo Comunitário entre Eco – Micaia e Banco Mundial; Promoção da
Cadeia de Valores da Cultura do Chá em Mossurize, entre MozTea e
ADEM; Preservação de Recursos Naturais e Medicina Verde entre
Caritas de Messica e Comunidade de Manhane.

Manica: 3
continuação com
Eco-Micaia e
IFLOMA,
Cáritas de
Messica – 2
comunidades e
Envirotrade – 1
comunidade)
Indicador 4.3
Números de
Certificados para
comunidades e
títulos para
Associações
emitidos

Resultados
Esperados Ano 5

Realizado até o fim
do Ano 5

44 Delimitações
efectuadas
resultando em
igual número de
Certidões
emitidas:
C.D: 18
Gaza: 1
Manica: 7

18 Delimitações
efectuadas resultando
em igual número de
Certidões emitidas:
C.D: 14;
Gaza: 2;
Manica: 2.

52 Demarcações
realizadas,
resultando em

celebração de 2 novas parcerias: com World Vision
Gaza e com a DIPREME (Direcção Provincial dos
Recursos Minerais e Energia).

15 Demarcações
realizadas, resultando
em igual número de
DUATs emitidos:
C.D: 1

Observações em função da meta
CD:
 Possuem um acumulado de 14 certidões emitidas 4 em
Pipeline
Possui 1 DUAT e dois em pipeline
Gaza:
 Foram iniciados 22 novos processos de demarcação e três
de delimitação. Destes, já foram emitidos três Títulos de
DUAT. Em todos os processos foi feita a consulta e o
reconhecimento dos terrenos. Também foram emitidos
outros 9 Títulos de DUAT referentes a processos anteriores
de demarcação. Deste modo Gaza acumula 43
demarcações e 15 Títulos de DUAT emitidos. Manica –
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igual número de
DUATs
emitidos:
C.D: 8
Gaza: 38
Manica: 2

Gaza: 3
Manica: 11

Delimitações: Realizados apenas 28,6% do plano das
delimitações porque as restantes 10 propostas de
delimitações foram submetidos no final do ano 5, sendo 7
delimitações com a ENVIROATRADE, 3 com CDS / RNs
e a proposta da Magariro que não foi implementada,
porque esta organização ainda tem um projecto em curso.
No entanto, para os 5 anos da iTC foram no total
delimitados 15 parcelas de terras tendo resultado em 9
Certidões Oficiosas. As outras estão na sua fase final de
aprovação.
Demarcações: Realizadas um total de 11 demarcações,
portanto mais 9 (=550%) do que tinha sido programado.
No entanto, estão em pipeline 12 demarcações, sendo 12
com Caritas de Messica e 2 com a ADAMA. Para os 5
anos foram no total demarcados 21 parcelas de terras,
tendo resultado em 5 DUATs
Resumo: Temos em acumulado 32 processos de
delimitações contra 44, com 23 certidões oficiosas
emitidas e 66 processos de demarcações contra 52
processos previstos com 20 DUATs emitidos. Dada a
existência de projectos em pipeline, acreditamos que as
metas de delimitações serão superadas.

Indicador 4.4
Nível da
participação de
mulheres nas
actividades e
projectos
apoiados pela
ITC
(NB elementos

Resultados
Esperados Ano 5
C.D: até 35%
Gaza: 60%
Manica: 35%

Realizado até o fim
do I semestre
C.D: até 30 %
Gaza: 60 %
Manica: até 30%. A
presente estimativa,
na base dos
participantes aos
cursos realizados pela
iTC indica uma

Observações em função da meta
CD:
 O nível de participação de 30% foi obtido com base
nas participações em seminários e capacitações;
Gaza:
 Estimado com base no número de beneficiários
directos dos projectos comunitários, seminários e
capacitações e as participações durante as visitas de
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qualitativos da
participação de
mulheres e
abordagens
usadas)

RESULTADO 5
Lições documentadas
para influenciar e/ou
ajustar as políticas da
terra e dos RNs em
Moçambique, as
operações e / ou os
mecanismos de
funcionamento da iTC

A.1.1.7

participação de 25%.
A iTC não trabalhou
no sentido de
aumentar esta
participação até que o
Curso sobre Género e
diversidade teve
lugar.

Resultados
Esperados Ano 5

Realizado até o fim
do Ano 5

Lições
aprendidas
durante a
execução de
projectos
incorporadas nos
procedimentos e
directrizes da
iTC.

Produzido um
documento com
recomendações
para melhorar os
procedimentos e
regulamentos
para delimitação
de demarcação
de terras
comunitárias e
emissão dos
respectivos
títulos e
certificados

Produzido um
documento com
recomendações para
melhorar os
procedimentos e
regulamentos para
delimitação e
demarcação de terras
comunitárias e
emissão dos
respectivos títulos e
certificados e
remetido ao MINAG

Indicador
A.1.1.8
5.2
Documentos com
recomendações
sobre políticas da
terra e outros

A.1.1.9
2 Estudos
adicionais
realizados:
Gaza: 1 (Estudo

A.1.1.10
1 Estudo adicional
realizado:
Gaza: 1 (Estudo sobre
a viabilidade da

Indicador 5.1

monitoria
MN:
 Com a realização do curso sobre o género e
diversidade no mês de Novembro de 2010 e a
Introdução de fichas de Monitoria, Avaliação de
propostas entre outros que inserimos os indicadores de
género, a partir de Abril de 2011 os indicadores de
género serão registados em todas as actividades da
iTC, pelo que esperamos uma participação de acima de
35% em cada actividade
Observações em função da meta

Gaza:
 Estudo realizado em Mubangoene – Guijá através do
projecto implementado pelo PCIG e com apoio do
Projecto de Mitigação à Seca da DPA, no âmbito da
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RNs, e opções
estratégicas para
hotspots
apresentados ao
governo

sobre a
viabilidade da
construção de um
sistema de rega)
Nacional: 1
(Estudo sobre a
cadeia de mel e
sua contribuição
na GRN)

construção de um
sistema de rega)
Nacional: 1 estudo
sobre a cadeia de
valor do mel

parceria entre estas duas organizações.
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Anexo 2:
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